
Nền tảng DeFi cho thế giới 
giải trí phi tập trung

Fan8 là Reflection Token đầu tiên được phát hành bởi một công ty với đầy đủ tư cách pháp nhân, có đề án 
kinh doanh rõ ràng với mục tiêu chuyển đổi tài sản vô hình thành tài sản hữu hình. Fan8 đem đến một làn 

gió mới, khởi nguồn cho các phong trào mang tính đột phá trong ngành công nghiệp giải trí trực tuyến hiện 
nay, đồng thời mang lại thu nhập trực tiếp cho các nghệ sĩ.  

https://token.fan8.club

Gặp gỡ, giao lưu trực tuyến với cộng đồng fan hâm mộ trên toàn thế giới!

NỀN TẢNG KẾT NỐI
VÀ FAN HÂM MỘIDOL

https://token.fan8.club
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Trong suốt kỷ nguyên mà toàn cầu "chìm đắm" trong đại dịch, cách thức để nghệ sĩ, ngôi 
sao (gọi chung là thần tượng) và khán giả có thể gặp gỡ và giao lưu nghệ thuật tại một 
sân khấu lớn dường như dần trở nên khó khăn. Sự kết nối theo cách thức truyền thống 
đó, giả chăng không bị tác động bởi dịch bệnh cũng gặp phải nhiều rào cản khác. Khả 
năng người hâm mộ tiếp cận thần tượng thường bị bởi hạn chế bởi khoảng cách địa lý: từ 
thôn quê đến thành thị hoặc thậm chí bị ngăn cách bởi đường biên giữa những quốc gia. 
Nhưng... chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng, một thế giới mà kỷ nguyên số gắn 
liền với những đột phá về công nghệ, Internet, thực tế ảo,... đã hoàn toàn xóa bỏ những 
lằn ranh đó.



Fan8 ("Fan Infinity") là một nền tảng giải trí thế hệ mới, được thiết kế để giải quyết những 
vấn đề này bằng cách cho phép thần tượng và người hâm mộ kết nối bất kỳ lúc nào, tại 
bất kỳ đâu trong không gian trực tuyến và có thể tương tác hai chiều giống như khi họ 
đang cùng hiện diện tại một sân khấu thực tế. Với Fan8, các nghệ sĩ có thể tổ chức sự 
kiện với bất kỳ chủ đề nào mình muốn: những buổi talkshow, hòa nhạc, chương trình hài 
kịch,... và phát trực tuyến trên toàn thế giới. Khán giả có thể tham gia sự kiện và trải 
nghiệm tương tác hai chiều với nghệ sĩ bằng cách tặng quà, giao lưu trực tuyến, thậm chí 
hoàn toàn có thể vào chung khung hình với nghệ sĩ trong sự kiện đó. Ngoài tính năng tự 
bán vé và nhận tiền quyên góp từ khán giả,  Fan8 cho phép thần tượng mở các cửa hàng 
và tự điều hành bằng cách bán những đồ lưu niệm hay vật phẩm mang dấu ấn riêng của 
họ, thậm chí trao đổi cả NFT."


Giới thiệu
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Fan8 là một nền tảng tổ chức sự kiện toàn diện nhờ tích hợp nhiều tính năng độc đáo giúp các 
nghệ sĩ dễ dàng phát trực tuyến các chương trình giải trí của riêng mình một cách nhanh chóng. 
Hình 1 mô tả những chức năng chung của nền tảng Fan8.club. Bất kỳ một hoạt động trình diễn, 
giao lưu nào mà nghệ sĩ làm được ở một sân khấu thực thì cũng đều có thể thực hiện tương tự 
trên Fan8 ngay tại thời điểm diễn ra sự kiện. Khán giả có thể truy cập vào bất kỳ lúc nào, tại bất 
kỳ nơi đâu chỉ với một thiết bị thông minh và đường truyền Internet ổn định. Cho dù đó là một 
buổi hòa nhạc đỉnh cao hay một buổi talkshow thông thường, mọi thứ đều có thể diễn ra với 
chất lượng tốt nhất trên Fan8.club. Trên hết, nền tảng này cho phép nghệ sĩ/ thần tượng quản lý 
các tiến trình như phát hành vé, bán vé và tặng quà, cũng như mở các cửa hàng bán vật phẩm 
thật hoặc NFT  và cập nhật tiến trình đó tại mọi thời điểm. Hàng triệu người dùng đã và đang có 
những trải nghiệm tuyệt vời với các sự kiện trên Fan8. Chần chờ gì nữa, nhấp vào liên kết này 
ngay để thưởng thức một chương trình đang phát trực tuyến trên fan8:

"Fan8 là một trong những nền tảng xã hội cấp tiến nhất trên thế giới hiện nay. Bỏ xa những nền 
tảng lỗi thời, Fan8 là "tập hợp những sân khấu nghệ thuật ảo", mà tại đây các thần tượng có thể 
củng cố và làm tăng sức ảnh hưởng của mình trong giới giải trí. Fan8 giúp những ngôi sao, nghệ 
sĩ thỏa thích tổ chức những chương trình mới theo cách nhanh chóng và ưu việt hơn, mở rộng 
mức độ phủ sóng của họ trên toàn cầu. Thêm vào đó, nền tảng thông minh này còn giúp nghệ sĩ 
kiếm được nhiều tiền hơn để phục vụ cho niềm đam mê nghệ thuật, song song với hành trình 
xây dựng kết nối ý nghĩa với người hâm mộ.

Hình 1: Chức năng của Fan8

Nền tảng công nghệ

https://fan8.club/event/ZZRJJN

Nâng tầm các sự kiện giải trí với 
quy mô cho phép hơn 100,000+ 

người tham gia

Với 1 cú click chuột, tự động 
phát sóng trực tuyến lên nhiều 
nền tảng mạng xã hội cùng lúc

Thiết lập sự kiện và bán 
vé trong tích tắc

Đẳng cấp công nghệ AI 
đánh thức mọi giác quan

Tổ chức sự kiện trực tuyến 
đỉnh cao mọi lúc, mọi nơi

Thỏa thích gây ấn tượng idols 
nhờ tính năng tăng quà ảo.

Cửa hàng trực tuyến với 
sản phẩm thật và NFT

Trải nghiệm tương tác hai chiều 
sinh động giữa idols và fans

https://fan8.club/event/ZZRJJN


mô hình tài chính phi tập trung, nơi mà các chủ sở hữu  sẽ được nhận về 5% giá trị trên mỗi 
giao dịch token Fan8. Mô hình này được thiết kế để đảm bảo tính linh hoạt cũng như kiểm 
soát được sự phát triển của nền tảng bằng cách định vị nó như một hộ chiếu thành viên. Vì 
thế, những khoản thanh toán/ đóng góp cho tất cả những dòng sản phẩm và dịch vụ khác 
nhau của chúng tôi được thực hiện ở hiện tại và trong tương lai đều sẽ mang đến những 
phần thưởng phù hợp cho người sở hữu token Fan8  (hình 2). Token Fan8 sẽ được phát 
hành với một lượng cố định là 888,888.00 token trên Binance Smart Chain. Mọi thông tin chi 
tiết sẽ được thông báo trong Smart contract trên Website:  https://token.fan8.club. Smart 
Contract của chúng tôi đã được thẩm định bởi Techrate.org - một trong những công ty Kiểm 
toán và phát triển Smart Contract hàng đầu hiện nay.

Nhận về 5% giá trị đối với mỗi giao dịch on-chain thành công trên Fan8 

Mức hoàn tiền cao hơn khi đạt cấp độ thành viên uy tín

Xem được danh sách token riêng của nghệ sĩ. Các nghệ sĩ nếu muốn sở hữu token riêng 

trên Fan8 trước hết phải sở hữu token Fan8, đồng thời trả thêm Listing fee bằng chính 

token Fan8 mà mình sở hữu.
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Fan8 Token

Fan8 Token ("Fan8") là loại Reflection Token đầu tiên được 
phát hành bởi một công ty danh tiếng. Với sứ mệnh kinh 
doanh rõ ràng, Fan8 token giúp người tham gia có cơ hội tăng 
thêm khoản thu nhập cơ bản vô điều kiện nhờ chuyển đổi tài 
sản vô hình thành tài sản hữu hình, đem lại giá trị thật cho 
những người tham gia. Yếu tố cốt lõi của hệ sinh thái Fan8 là
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Các chủ sở hữu sẽ được phân phối lại  giá trị của 
mỗi giao dịch theo tỷ lệ họ nắm giữ. Ngoài ra, sẽ trích 
thêm  đóng góp vào Liquidity Pool để đảm bảo sự 
ổn định của nhóm.

5%

5%

Sử dụng  để thanh toán, tặng quà, quyên góp 
và nâng hạng thành viên, NFT và sử dụng như một loại 
listing fee cho token riêng của idol

Token Fan8

Nền tảng tổ chức sự kiện trực tuyến đỉnh cao cho nghệ 
sĩ, ca sĩ, ngôi sao điện ảnh, đồng thời giúp họ kiếm thêm 
một nguồn thu nhập mới từ token

Fan8 là Reflection Token đầu tiên (Mô hình Safemoon) được phát hành bởi một công ty với 
đầy đủ tư cách pháp nhân giúp người tham gia sử dụng hiệu quả trong nhiều trường hợp.

Đội ngũ chúng tôi gồm một nhóm các chuyên gia hàng đầu 
thế giới về việc xây dựng các sản phẩm và dịch vụ tiên 
phong nhằm thúc đẩy sự áp dụng phổ biến công nghệ 
blockchain cho đại chúng.

Thu nhập cơ bản vô điều kiện

Trường hợp sử dụng điển hình

Tác động xã hội

Đội ngũ

Giới hạn số lượng 
phát hành

Hình 2: Token Fan8 
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Đội ngũ chúng tôi gồm một nhóm các chuyên gia hàng đầu thế giới về việc xây dựng các 
sản phẩm và dịch vụ tiên phong nhằm thúc đẩy sự áp dụng phổ biến công nghệ 
blockchain cho đại chúng. Chúng tôi đã phát triển Beowulf Blockchain - nền tảng đột phá 
trong mạng lưới đám mây phi tập trung dành cho các dịch vụ truyền thông, hiện đang 
cung cấp các giải pháp thực tiễn cho hàng triệu người dùng và khách hàng doanh nghiệp 
trong hàng loạt lĩnh vực, bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tài chính, vận tải và 
thương mại điện tử. Đồng thời, chúng tôi cũng là nhà cung cấp công nghệ đứng sau 
nhiều sàn giao dịch tập trung tại Singapore.

Đội Ngũ

Tiến sĩ William H. Nguyen hiện là nhà sáng lập của Beowulf 
Blockchain, đồng thời ông cũng là doanh nhân thành đạt với 
nhiều tiếng vang trong các lĩnh vực như công nghệ 
blockchain, công nghệ viễn thông, giáo dục, và bảo mật máy 
tính, bảo mật dữ liệu và an ninh mạng. Trong suốt 10 năm 
qua, Tiến sĩ William đã phát triển nhiều ứng dụng mạng xã 
hội,  sàn giao dịch t iền điện tử, ứng dụng kết nối video

Tiến sĩ Sung Nguyen đang là Nhà khoa học dữ liệu chính của 
Tập đoàn Beowulf. Ông bắt đầu làm việc tại Google từ năm 
2005 - từ những ngày đầu của Google Enterprise, nay là 
Google Cloud. Trước Google, ông Sung làm việc tại NASA 
(KSC), Lockheed Martin (FAA STARS, các dự án Tactical 
Defense), Data Card và Borland Software. Ông là tác giả của

nhiều bài báo kỹ thuật khác nhau về phát triển phần mềm, diễn giả tại Hội nghị Quốc tế 
Phần mềm Borland và đồng tác giả của cuốn sách phát triển Java được xuất bản bởi Wiley 
and Sons vào năm 2003. Năm 2017, ông lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật hệ thống tại trường Đại 
học George Washington.

trực tuyến, và nhiều ứng dụng viễn thông phục vụ hàng chục triệu người dùng trên toàn thế 
giới phục vụ cho các mảng truyền thông doanh nghiệp, viễn thông, giáo dục và giải trí. Ông là 
cựu Postdoctoral Fellow của tổ chức danh tiếng Alfred P. Sloan tại Trường Đại học Y khoa 
Harvard. Trước đó, ông còn là Doctoral Fellow về khoa học tính toán tại Viện nghiên cứu quốc 
gia Lawrence Livermore của Hoa Kỳ.

William H. Nguyen, Ph.D.


Sung Nguyen, Ph.D.

Founder


Chief Data Scientist


