


Tổng quan 1.9 tỷ người
Trên toàn cầu mua hàng trực tuyến

Thương mai điện tử tiếp tục 
khẳng định là xu hướng phát 
triển trong tương lai

Xu hướng phát triển

Là kênh quảng bá hiệu quả và uy tín 
đến cộng đồng và người tiêu dùng 
dành cho các doanh nghiệp

Kênh quảng bá hiệu quả

Kênh mua sắm hiệu quả, nhanh chóng, 
tiện ích dành cho người tiêu dùng.

Nơi mua sắm nhiều tiện ích

Người tiêu dùng và người bán hàng 
có được một nền tảng dễ dàng để 
chia sẻ các giá trị.

Nơi đem lại những giá trị

Trong bối cảnh người tiêu dùng mất dần hứng thú
với việc mua sắm tại các cửa hàng truyền thống, thị
trường thương mại điện tử đang chớp lấy thời cơ
để bước vào thời điểm phát triển mạnh. 4.000 tỷ USD

Doanh thu dự kiến trong 2020



Giới thiệu CashBackPro
Chương trình tích điểm mua sắm thông minh trên nền tảng công nghệ 4.0

Dễ dàng tìm kiếm và triển khai các chương trình bán hàng đến 
cộng đồng người tiêu dùng

Dành cho người bán

Người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn các sản phẩm phù hợp và 
nhận về những tích điểm để có thể đổi ra phần thưởng hoạc tiền 
tương ứng

Dành cho người mua

Tích điểm là một phương pháp chăm sóc khách hàng mà các doanh nghiệp, cửa hàng,… áp
dụng cho thành viên của mình khi mua hàng. Trước đây, cách thức phổ biến là thẻ tích điểm
hay còn gọi là thẻ thành viên, là loại thẻ được sử dụng phổ biến ở các hệ thống siêu thị, cửa
hàng và đang dần dần trở nên phổ biến hơn. Ngày trước, thẻ tích điểm làm bằng giấy, sau
đấy chuyển sang bằng thẻ cứng, ứng dụng trên điện thoại… 

Chính vì vậy mà chúng tôi cho ra đời hệ thống tích điểm ứng dụng công nghệ Blockchain và 
nền tảng công nghệ 4.0, và áp dụng trên nền tảng thương mai điện tử để mang lại sự tiệc ích
cho người dùng.



Với	cộng	đồng	người	tiêu	dùng	rộng	
lớn	giúp	bạn	dễ	dàng	trong	các	kế	
hoạch	về	sản	phẩm	và	thị	trường.

Cộng	đồng	người	tiêu	dùng	rộng	 lớn

Hệ	thống	giúp	bạn	dễ	dàng	tạo	ra	các	
chương	trình	kích	 thích	tiêu	dùng	và	
mua	sắm	và	nhận	lại	các	khoản	hoàn	
tiền	bán	từ	hệ	thống.				

Tham	gia	các	chương	trình	Hoàn	
tiền	bàn	hàng

Với	cộng	đồng	toàn	cầu	rộng	lớn,	bạn	
dễ	dàng	bán	hàng	xuyên	biên	giới	
trên	toàn	cầu	với	người	tiêu	dùng	tại	
nhiều	quốc	gia.				

Bán	hàng	xuyên	biên	giới

Hàng	triệu	sản	phẩm	khác	nhau	với	
hàng	nghìn	nhà	cung	cấp	giúp	cho	

người	tiêu	dùng	dễ	dàng	mua	sắm.				

Mua	sắm	đa	dạng	sản	phẩm

Chương	 trình	mua	sắm	hoàn	tiền	
chủ	động	từ	hệ	thống	giúp	bạn	dễ	
dàng	biến	các	khoản	chi	tiêu	thành	

thu	nhập.	 			

Mua	sắm	và	hoàn	tiền

Đây	là	hệ	thống	 toàn	cầu	nên	bạn	dễ	
dàng	có	thể	tạo	ra	các	mỗi	quan	hệ	
cộng	đồng	rộng	lớn	cùng	chúng	 tôi.

Tham	gia	cộng	đồng	toàn	cầu

BUY SELL

Lợi ích từ hệ thống

NGƯỜI	
MUA

NGƯỜI	
BÁN



Lộ Trình phát triển

2018 Q.1,2 2019 Q.3,4 2019 Q.1.2020 2020

Chúng tôi tìm kiếm các giải pháp và công nghệ 
phù hợp với lộ trình phát triển của dự án

Nghiên cứu giải pháp, công nghệ
Bắt đầu đưa dự án ra thị trường và 
xây dựng các cộng đồng đầu tiên.

Xây dựng cộng đồng
Mở rộng mạng lưới ra toàn cầu, 

đưa CBP lên sàn giao dịch quốc tế.

Mỏ rộng mạng lưới

Bắt đầu áp dụng các trương trình mua  
sắm tích điểm trên hệ thống.

Triển khai nền tảng Mua sắm 
Trực tuyến tích điểm

Chúng tôi tập trung các nguồn lực tốt 
nhất để xây dựng hệ thông nền tảng.

Xây dựng hệ thống



Chương trình tặng CBP

Chúng tôi cung cấp một cơ 
chế linh hoạt giúp người mua 
và người bán thúc đầy giao 

dịch hàng hóa tự động.

Hệ thống linh hoạt 
Các khoản tiền của bạn luôn 
an toàn và liên tục nâng cáo 

gá trị

An toàn
Dễ dàng biến chi tiêu thành 
thu nhập của bạn một cách 

nhanh chóng

Chủ động các kế hoạch
Tham gia vào hệ thống của 
chúng tôi là bạn được tham 
gia vào mạng lưới giao dịch 

hàng hóa toàn cầu.

Tìm kiếm mối quan hệ
Bạn dễ dàng xây dựng các 

mục tiêu tài chính trong 
tương lai cùng chúng tôi.

Thu nhập thông minh

Đây là một chương trình tri ân khách hàng khi giao dịch trên sàn TMDT CashBackPro. Khi 

bạn mua một sản phẩm trên hệ thống thì sẽ đươc người bán tặng số lượng CBP dựa trên 

số tiền bạn đã giao dịch. Số CBP bạn được tặng sẽ quy đổi ra USD theo giá trị của CBP 

hiện tại, và bạn được nhận về 10 lần giá trị quy đổi này.

Khi tham gia vào CashBackPro số tiền khi bạn nhận được sẽ được dẫn trả dần 0,05 % 

trên số dư hiện tại của bạn, được trả hàng ngày.

X10



Cách thức mua sắm tặng CBP
Cách thức mua sắm tặng CBP đơn giản dành cho mọi người

Bạn đăng ký tài khoản vào hệ thống.
Đăng ký tài khoản

Hệ thống đa dạng các cổng tiền nạp 
vào, bạn có thể nạp BTC, ETH, BCH....

Nạp tiền
Chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn và thanh 

toán cho người bán.

Lựa chọn hàng hóa

Hệ thống sẽ tự động trả hoàn trả dần 
hàng ngày cho bạn cho đến hết.

Nhận về số CBP hoàn lại
Khi đủ khoản tiền rút tối thiểu bạn có thể rút 
tiền khỏi hệ thống dễ dàng bằng BTC, ETH, 

BCH....

Chuyển đổi và rút tiền
Hệ thống đa dạng các khoản thu nhập giúp 
bạn có thể nhận thêm khác khoản thu nhập 

từ các phẩn thưởng khác nhau.

Nhận phần thưởng



Quy trình giao dịch mua sản phẩm tặng CBP

CBP+
Số	tiền	bạn	được	tặng	được	tự	động	X10	

lần	và	được	cộng	đồn	vào	ví.

Ví	hoàn	tiền	(USD)

CBP Ví	chưa	đồng	CBP	của	hệ	thống.
Ví	CBP

USD
Ví	chính	của	bạn,	đây	là	Cổng	rút	và	nạp		vì	
chính	của	hệ	thống	qua	BTC,	ETH,	BCH..

Ví	Chính	(USD)

Trả	dần	hàng	
ngày	0.05%

Chuyển	
đổi	tức	thì

Mua	sắm

Người	bán

Tặng	CBP

Người	bán	tặng	CBP	cho	người	mua.
Người	bán



Chương trình tiếp thị liên kết
Chương trình Affiliate cho phép mọi thành viên tăng thu nhập bằng cách giới thiệu dự án
cho nhà những người mua sắm khác tham gia. Điều kiện để tham gia chương trình Affiliate 
là rất đơn giản.

F1

F2

F3
Hệ thống hoa hồng Affiliate 9 đời giúp bạn chủ động gia 
tăng thêm thu nhập

Hoa hồng đa dạng

Các khoản mua sắm tặng thưởng của bạn không bị giới 
hạn bới các điều kiện. Tất cả phụ thuộc vào khả năng của 
bạn

Thu nhập không giới hạn

Bạn có thể tạo thêm thu nhập bằng cách giới thiệu thêm 
người cùng tham mua sắm trên hệ thống

Thu nhập linh hoạt



Hoa hồng chương trình tiếp thị liên kết dành cho người Bán
Hệ thống hoa hồng Affiliate 9 đời giúp bạn chủ đông gia tăng thêm thu nhập.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

2% 1.5% 1% 0.5%  0.25%  0.125% 0.0625% 0.03% 0.015%

Ghi chú:
1. Hoa Hồng sẽ được trả trực tiếp về Ví CBP+ của bạn
2. Bạn cần phải là thành viên Gold mới đủ điều kiện nhận Hoa Hồng



Hoa hồng chương trình tiếp thị liên kết dành cho người Mua
Hệ thống hoa hồng Affiliate 9 đời giúp bạn chủ đông gia tăng thêm thu nhập.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

2% 1%  1%  1%  1%  1% 1%  1% 1%

Ghi chú:
1. Hoa Hồng sẽ được trả trực tiếp về Ví CBP+ của bạn
2. Bạn cần phải là thành viên Gold mới đủ điều kiện nhận Hoa Hồng



100%
Khoản	tiền	tặng	dành	cho	
Bạn	và	luôn	được	đảm	bảo



Chương trình thành viên GOLD

Được hưởng các lợi ích Gold từ hệ 
thống, được hưởng hoa hồng giới thiệu 

từ chương trình đầu tư X10. 

Lợi ích
Hưởng không giới hạn các loại hoa 
hồng và phần thưởng từ hệ thống: Hoa 
hồng giới thiệu đầu tư X10, Hoa Hồng 
nâng cấp Gold, Hoa hồng danh hiệu

Quyền lợi

Các thành viên Gold có thể chủ động phát triển 
mạng lưới thành viên của mình để gia tăng thu 

nhập và tạo thu nhập thụ động mỗi ngày. 

Phát triển cộng đồng



Nâng cấp thành viên thường lên thành viên GOLD
Bạn có thể nâng cấp lên thành viên GOLD bất cứ khi nào.

Thành	viên	thường.	 Thành	viên	GOLD
Phí nâng cấp 

200 USD

Ví	đầu	tư	
+	200$



Hoa hồng chương trình nâng cấp thành viên GOLD
Hệ thống hoa hồng Affiliate 9 đời giúp bạn chủ đông gia tăng thêm thu nhập.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

10% 8%  6%  4%  2%  1% 0.5%  0.25% 0.1%

Ghi chú:
1. Hoa Hồng sẽ được trả trực tiếp về Ví Chính của bạn
2. Bạn cần phải là thành viên GOLD mới đủ điều kiện nhận Hoa Hồng



Hoa hồng danh hiệu thành viên GOLD
Hòa hồng danh cho các thành viên có thành tích phát triển mạng lưới.

CẤP	BẬC ĐIỀU	KIỆN QUYỀN	LỢI	VOUCHER Hoa	Hồng	Toàn	Cầu

GOLD	1 100	GOLD Đồng	Hưởng	2%	Toàn	Cầu (Học Viên) Thưởng	1.000 USD

GOLD	2 1.000 GOLD Đồng	Hưởng	2%	Toàn	Cầu (Học Viên)
Đồng	Hưởng	1%	Toàn	Cầu	(Ủy	Viên) Thưởng	10.000 USD

GOLD	3 10.000	GOLD Thưởng	100.000 USD

Ghi chú:
1. Số lượng GOLD được tính trên toàn hệ thống từ bạn trở xuống
2. Có ít nhất 2 nhóm cộng cồng trong hệ thống, số lượng Gold trong 1 hệ thống chỉ tính tối đa 50 Gold
3. Hoa Hồng sẽ được trả trực tiếp về Ví Chính của bạn
4. Bạn cần phải có 10 GOLD là bảo trợ trực tiếp



CBP
Đồng	tiền	chính	giao	dịch	trong	hệ	thống	CashBackPro



Chuyển đổiNgười dùng

Công nghệỰng dụng

Đồng tiền điện tử chính của hệ 
thống CashBackPro.     

CBP

• Người dùng sở hữu CBP 
thông qua đầu tư hoạc mua 
trực tiếp trên hệ thống.

• Hệ thống CashBackPro trả 
tiền lãi hàng ngày các khoản 
đầu tư thông qua CBP.

Sở hữu CBP

• CBP được úng dụng chính 
trong hệ thống CashBackPro.

• Được giao dịch trên các sàn 
giao dịch quốc tế.

Ựng dụng người dùng

• CBP được dùng làm đồng tiền giao 
dịch trong hệ thống CBP.

• Nhà đầu tư cần CBP để dầu tư hệ 
thống.

• Chuyển đổi qua lại giữa CBP và 
USD tức thì

Tính thanh khoản

• CBP ứng dụng công nghệ Hợp 
đồng thông minh của Ethereum.

• Khả năng bảo mật, giao dịch 
nhanh và an toàn.

Ứng dụng công nghệ

CBP
Là một đồng tiền điện tử của dự án CashBackPro. Đây là một mạng lưới thanh toán toàn cầu được phân cấp hoàn
toàn mà không có bất kỳ cơ quan chức năng trung ương nào. Đây là một hệ sinh thái dựa trên thị trường nơi người

mua và người bán gặp nhau để thực hiện các giao dịch liên quan đến tài chính, dịch vụ hoặc sản phẩm.



Mô tả CBP CBP	là	hợp	đồng	thông	minh	được	xây	dựng	
trên	nền	tảng	công	nghệ	ERC20	của	Ethereum.	
ERC-20	là một tiêu chuẩn kỹ thuật được sử
dụng cho các hợp đồng thông minh	trên chuỗi
khối Ethereum

30%

10%

40%

20%

Ựng	dụng	chính	 trong	hệ	thống

Phấn	phối	qua	các	ứng	dụng	 thứ	3

Công	 ty	lưu	trữ	làm	quỹ	dự	phòng

Mã	Token:	CBP

Giá	khởi	điểm:	1	USD	/	CBP

Tổng	cung	Token:	102.000.000	 CBP

TênToken:	CBP

Lưu	thông	 trên	các	sàn	giao	dịch



Tiềm năng tăng trưởng CBP

CBP là điều kiện để các nhà đầu tư có 
thể đầu tư vào hệ thống CBP nên luôn 
luôn tạo ra cầu cho CBP

Giao dịch trong hệ thống

CBP được luân chuyển liên tục trên các 
sàn giao dịch và được các nhà đầu tư 
tích lũy, do giá của CBP sẽ luôn tăng do 
nhu cầu cao của thị trường.

Luân chuẩn và đầu tư
CBP được dùng như điểm tích lũy 
trong hệ thống Thương mại điển tử 
ứng dụng trong CashBackPro

Ứng dụng trong hệ sinh 
thái tích điểm

Giá trị của CBP được thể hiện như là 
một đồng tiền chính trong các giao 

dịch và thương mai của hệ thống 
CashBackPro.

Đồng tiền ứng dụng 
trong tương lai

Bạn đang quan tâm 
tìm kiếm một đồng 
tiền điện tử uy tín và 
có tiềm năng tăng 
trưởng cao

Hãy để CBP là một phần tài 
sản của bạn, nhờ khả năng 
tăng trưởng liên tục CBP sẽ là 
đồng tiền ko thể thiếu trong 
danh mục đầu tư của bạn.



60% 40%CashBackPro
Ựng dụng Toàn Cầu trong 
thương mại điện tử Ứng dụng trong 

thương mại điện tử
Các chương trình đầu 

tư đảm bảo



THANK YOU
support@cashbackpro.net
Email

https://cashbackpro.net
Website


