


Giấc mơ chinh phục Châu Á 

 

Một châu Á không biên giới là ở đó không còn bất cứ rào cản nào về biên giới quốc gia, ngôn ngữ, văn hoá, giao 

thương hay thương mại,... và quan trọng nhất là giải quyết được sự khác biệt về tiền tệ thanh toán.  
 
Với 4,5 tỷ dân chiếm 60% dân số thế giới và chiếm phần lớn diện tích đất liền trên bề mặt trái đất.  

Châu Á được biết đến với những nền văn minh lớn và lâu đời bậc nhất thế giới . Nếu thế kỷ 19 do đế quốc Anh ngự trị 
và kỷ nguyên của các cường quốc châu Âu, thế kỷ 20 là thiên hạ của Mỹ, thì thế kỷ 21 được dự đoán là thế kỷ của 

Châu Á, vì động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển dịch từ phương Tây sang phương Đông. Và điều 

này sẽ vẫn tiếp tục diễn ra. 
 

Thông Điệp 



Internet và tiềm năng của châu Á 
 

Sự ra đời của internet là một trong những phát minh vĩ đãi nhất của con người, nó làm thay đổi mọi mặt của xã hội, toàn 

cầu hoá,... Trong gần 30 năm qua Internet đã tạo ra cuộc cách mạng lớn nhất "Cách mạng công nghiệp 3.0 và 4.0". Không 

dừng lại ở đấy, khi có sự xuất hiện của Blockchain trong 10 năm qua, đã giúp công nghệ kĩ thuật có những bước tiến quan 

trọng trong việc ứng dụng vào cuộc sống.  
 

Blockchain cũng sẽ tạo ra cuộc cách mạng thay đổi thế giới không kém gì internet đã đem lại cho chúng ta. 

Internet of Thing (IoT) kết nối vạn vật thông qua internet, kết hợp với giải pháp sao lưu phân tán - phi tập trung 

(Blockchain), kết hợp với những thiết bị số (smartphone, device) sẽ định vị được bất cứ một sự thay đổi, vận động, dịch 

chuyển của bạn cũng như tính tương tác với thế giới xung quanh.  

Thế giới đang hình thành những thành phố mới - những thành phố thông minh, những thành phố để trang bị cho chúng ta 

cuộc sống tương lai. 

 

Các quốc gia châu Á luôn đi đầu trong phong trào này. Họ cần giải quyết các mối đe dọa thực sự đối với sự tồn tại của 

chúng ta từ biến đổi khí hậu, sự nóng lên toàn cầu, tài nguyên thiên nhiên như nước sạch, thực phẩm, động thực vật và 

nhiên liệu hóa thạch cạn kiệt mà con người chúng ta đang phải phụ thuộc mỗi ngày. 

 

 

Giải pháp: dự án thành phố thông minh / thân thiện với môi trường 



Internet và tiềm năng của châu Á  
 
Đi theo xu hướng này, cũng như những nghiên cứu và sự trỗi dậy của con Rồng Châu Á trong 50-70 năm qua chính là 

cơ sở và động lực để chúng tôi hoàn thành một mục tiêu "Chiến lược Châu Á không biên giới" mang tên OMANEE, sẽ 

mang kiến thức, kinh nghiệm và những điều tốt đẹp nhất đến với các quốc gia Châu Á.  

Giấc mơ Châu Á sẽ không còn xa khi chúng tôi tận dụng được những thành quả của cách mạng công nghệ số để tạo ra 

các ứng dụng kết nối cộng đồng số, người tiêu dùng thông minh.  

 

OMANEE chấp nhận thách thức để tiếp tục phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ. Toàn cầu hóa là con đường duy nhất để 

OMANEE tiếp tục phát triển, trở thành một tập đoàn đa quốc gia với quy mô toàn cầu. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ tạo 

ra OmaCities tại Singapore, Hồng Kông, Dubai, Seoul, Tokyo, Thượng Hải, Mumbai hoặc bất kỳ khu vực đô thị nào khác 

ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

 

OmaCity sẽ là một lựa chọn thông minh nhất để bạn hướng tới một môi trường sống lý tưởng trong tương lại, kết nối và 

tương tác cao nhất cho dân cư 4.0 ở tất cả các quốc gia Châu Á.  

 

IoT & Smart City là sự kết hợp tạo lên OmaCity, quản lý vận hành theo mô hình chia sẻ Omarea (Sharing Property). 

Trong tương lai không xa, khi bạn là một thành viên của OmaCity thì dù sống ở bất cứ quốc gia nào trong thành phố đều 

có thể liên kết với mạng lưới toàn cầu này, biến những điều không tưởng trở thành hiện thực. 

 
 
 
 
 
 



 

Hướng tới một tập đoàn quy mô Châu Á 
 

Châu Á là khu vực kinh tế năng động và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài khu vực. Tiềm năng tăng trưởng 

rất lớn thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, nên càng đòi hỏi thêm nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Vì vậy, Omanee 

đã chuẩn bị kỹ càng cho các thương vụ để tiến hành mua bán - sáp nhập với các công ty về công nghệ, tài chính và 

dịch vụ để tăng trưởng nhanh trong hành trình toàn cầu hóa Châu Á của mình trong giai đoạn 2020-2022.   
 

Theo đó, OMANEE sẽ hướng tới mở rộng về công nghệ, tạo ra đột phá trong việc thay đổi thói quen thanh toán, trao 

đổi, mua bán, thương mại không tiền mặt, tạo lợi thế cạnh tranh trên hành trình toàn cầu hóa, không chỉ thống lĩnh thị 

trường Châu Á mà còn vươn ra thế giới. 
 
 
 

OMANEE – Biến những điều không tưởng thành hiện thực 



TẦM NHÌN - NHIỆM VỤ - GIÁ TRỊ 

“ Trở thành đối tác tin cậy cho khách hàng, 

Là nhà lãnh đạo đáng kính trong lĩnh vực quản lý & công nghệ tài chính châu Á ” 

“ Tương lai thuộc về Châu Á. 

 Với chiến lược một châu Á không biên giới ”  

“ Công nghệ là nền tảng kết nối tạo ra giá trị mới cho khách hàng. 

Phát triển Công dân số và Thành phố thông minh” 

NHIỆM VỤ 

TẦM NHÌN 

GIÁ TRỊ 



MỤC TIÊU 

 Cung cấp các giải pháp cho các nhà đầu tư để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn của họ. 

 

 OMANEE mong muốn mở rộng và nâng cao nền tảng của mình tại thị trường Châu Á - Thái Bình Dương mang đến những kinh nghiệm 

đầu tư có giá trị và sự hiểu biết về kiến thức, nền tảng nhằm giúp các nhà đầu tư đạt được mục tiêu đầu tư. 

 

 Mang đến những giá trị về tài chính, công nghệ kĩ thuật và ứng dụng blockchain cho cộng đồng, dịch vụ và doanh nghiệp. 

 

 Gia tăng giá trị các lĩnh vực đầu tư. Để đạt được điều này cần phải thông qua những chiến lược đầu tư, tuân thủ các giá trị cốt lõi và 

nguyên tắc kinh doanh. 

 

 Chúng tôi mang đến cho nhân viên một môi trường làm việc với nhiều thử thách cũng như những kinh nghiệm, kĩ năng bổ ích để xây 

dựng và phát triển sự nghiệp của mình.  

 

 Đưa ra những quyết định sáng suốt, chiến lược giúp khách hàng có lợi nhuận, doanh thu. Đơn giản chính là tư vấn, phân tích những 

phương án, để khách hàng có thể đầu tư thông minh và hiệu quả nhất.  

 

 Những chiến lược đúng đắn không những góp phần mang lại giá trị cho khách hàng và cộng đồng mà còn có thể khiến đồng tiền tự làm 

việc và gia tăng giá trị. Việc này vượt xa những kế hoạch tài chính thông thường. 

 

 



GIÁ TRỊ 

 Chúng tôi luôn làm những điều đúng đắn 

Chúng tôi luôn chọn làm điều đúng đắn, chính trực mang đến lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng. Đối với chúng tôi luôn đặt sự tận tâm và 
chu đáo lên đầu để mang đến sự hài lòng đối với khách hàng.  

 
 Chúng tôi luôn có kế hoạch dài hạn 

Để đầu tư thông thái, chủ động về thời gian, chúng tôi luôn có kế hoạch dài hạn với mục tiêu và chiến lược rõ ràng, giúp khách hàng đạt được 
sự thành công ngoài mong đợi.  

 

 Chúng tôi chung tay hƣớng đến mục tiêu chung 

Hướng đến mục tiêu chung là chìa khóa thành công trong phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi luôn nhìn nhận thành tích của mọi 
người, thông báo mục tiêu thiết thực để đẩy mạnh tính hợp tác, sự thân thiện và giao tiếp để đạt được mục tiêu chung đã đề ra.  

 

 Chúng tôi luôn vƣơn đến sự hoàn hảo 

Để trở thành chuẩn mực, nổi bật hơn so với các đối thủ khác, chúng tôi đặt ra mục tiêu nỗ lực hết mình, nâng cao chất lượng và dịch vụ, vươn 
đến sự hoàn hảo, để đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng trong thị trường đầy biến động và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.  

 

 Chúng tôi trân trọng nhân viên của mình 

Nhân sự luôn là tài sản quý báu của doanh nghiệp, nên bên cạnh các yếu tố cơ bản như lương, thưởng thì chúng tôi còn luôn tôn trọng, nhìn 
nhận sự nỗ lực của nhân viên, cùng nhau chia sẻ nỗi lo lắng và bàn bạc về chiến lược để có thể sát cánh bên nhau trong từng hành động. 

 

 



TƯƠNG LAI THUỘC VỀ CHÂU Á 

CÁC QUỐC GIA CHÂU Á - THÁI BÌNH DƢƠNG 

 Đang ngày càng trở thành đầu tàu chính của kinh tế 
toàn cầu 

 Chiếm 60% dân số và phần lớn diện tích toàn cầu. 

 Có tỷ lệ tăng trưởng GDP cao, nguồn tài chính dồi 
dào và sự tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế khu 
vực ngày một sâu rộng. 

 Có tăng trưởng kinh tế ổn định và những thay đổi 
nhanh chóng về cơ cấu dân số tại những thị trường 
này. 

 

 

MỘT CHÂU Á KHÔNG BIÊN GIỚI 

 Tiền tệ và thanh toán không biên giới 

 Công dân số toàn cầu và thành phố thông minh. 

 Thế giới “siêu phẳng” dù khác biệt về quốc gia, lãnh thổ, 
ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo nhưng với sự ứng dung của 
công nghệ: AI, Big Data, Blockchain, IoT,…đã kết nối thế 
giới lại với nhau. 



CẤU TRÚC - TỔ CHỨC 

THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU: CHÂU Á + THÁI BÌNH DƯƠNG 

XU THẾ: KINH TẾ CHIA SẺ + CÔNG NGHỆ 
(Big Data + IoT + Blockchain + Ai,…) 

C
Ô

N
G

 T
Y 

C
Ô

N
G

 T
Y 

Quỹ đầu tư 

Đầu tư phát triển 

Công dân số 

Thành phố 

thông minh 

Bất động sản 

chia sẻ 

Cổ phiếu 

Điện tử 

Trợ lý ảo 

D
Ự

 Á
N

 

D
Ự

 Á
N

 

Công nghệ 

Truyền thông 

Hệ sinh thái 
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EXCHANGE 
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BIG DATA TRADING 
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AI 
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THẾ GIỚI KHÔNG TIỀN MẶT 

Giao dịch: Môi trường hỗ trợ đổi tiền, chuyển tiền cho nền tảng 

không tiền mặt của NEEBANK 

Tiền điện tử đang khẳng định sức mạnh và chỗ đứng trên thị trường tài chính. 

NEENOTE – Nền tảng thanh toán, giao dịch mới cho các tài sản số – tài sản mã hoá – 

ngân hàng số toàn cầu. 

 

Với việc phát hành NEE (Cryptocurrency) - đồng tiền mã hoá. 

NEE là đồng Coin được sử dụng trong hệ sinh thái OMANEE 

NEE được giao dịch trên sàn NEEX – Sàn giao dịch tài sản mã hoá 

NEE được ứng dụng trong hệ sinh thái tài chính NEEBANK – Ngân hàng số 

NEE là nền tảng phát hành các Token mới trên NEECHAIN – Blockchain hệ sinh thái. 

 

 TỔNG PHÁT HÀNH: 10,973,936,895 NEE 

 Thuật toán: X11 – Đào (PoS, PoW) và Hợp đồng thông minh 



DẪN ĐẦU, KẾT NỐI THẾ GIỚI 

 Trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực tài chính, đầu tư 

 Thế mạnh tập trung vào : Big Data, Internet of Thing, Blockchain, AI (trí tuệ nhân tạo), AR, VR … 

 Công nghệ thanh toán một chạm trên nền tảng Blockchain (BOT) 

 Ứng dụng mobile và nhận dạng cá nhân KYC 

 

Develop Team: ẤN ĐỘ, INDONESIA, VIỆT NAM, BANGLADESH, PHILIPPINE 

Data Centre: DUBAI & SINGAPORE 



SÁNG TẠO CHO NGÀY MAI 

Develop Team: ẤN ĐỘ, PHILIPPINE, SINGAPORE, MALAYSIA, THÁI LAN, VIỆT NAM 

Office: DUBAI, ẤN ĐỘ, SINGAPORE, PHILIPPINE, KOREA, HONGKONG,… 

Những thành tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực: công nghệ thông tin, công 

nghệ phát thanh, truyền hình và internet => tạo ra sự bùng nổ thông tin trên phạm vi toàn cầu. 

Truyền thông đa phương tiện là 1 xu hướng phát triển. 

 

NEEDIA phát triển các kênh truyền thông riêng: 

 NplusTV: Kênh tài chính Châu Á. 

 Nplus Production (Production House): Phát triển và cung cấp các dịch vụ quảng cáo, thiết kế.  

 Nplus Marcom: Truyền thông tiếp thị & Đơn vị tổ chức Sự kiện đa quốc gia. 

 Nplus Biz: Tạp chí khởi nghiệp, kinh doanh Châu Á. 



HỆ SINH THÁI BLOCKCHAIN 

SMART CONTRACT: 

Cho đối tác phát hành Token đơn giản, dễ vận hành, bảo mật, an toàn, chính xác. 

“Giống như sự xuất hiện của Internet, Blockchain là điều sẽ làm thay đổi thế giới trong thế kỷ 21” 

 

Blockchain hệ sinh thái là những ứng dụng cho các doanh nghiệp và đối tác bên thứ 3 muốn phát triển 

sản phẩm trên công nghệ Blockchain. 

 

Với nền tảng NEECHAIN: 

 Tạo ra Big Data cho xác minh tài sản số 

 Đơn giản hoá cho doanh nghiệp khi sử dụng công nghệ Blockchain 

 Bảo mật và an toàn những dữ liệu chia sẻ thông tin cá nhân (KYC khách hàng toàn cầu) 



NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI 

Mục tiêu: Tạo ngân hàng số toàn cầu hoàn toàn bằng online, không có văn phòng giao dịch offline.  

Agent: Đối tác trên toàn cầu trở thành ATM và phòng giao dịch di động. 

Giải pháp ngân hàng số toàn cầu trên nền tảng Blockchain và mô hình kinh tế chia sẻ. 

Hiện thực hoá mô hình thanh toán “Thế giới không tiền mặt”. 

 

 Sản phẩm: Giao dịch, trao đổi, gửi tiết kiệm các loại Token, Tiền điện tử, tiền tệ quốc gia, và các 

loại tài sản mã hoá… 

 Giải pháp: Hoạt động mọi lúc, mọi nơi, nhanh chóng, đơn giản, bảo mật, an toàn, chính xác. 

 Tiện ích: Kết nối đơn giản qua ứng dụng internet, vận hành đơn giản, tiện lợi hơn. 

 Lợi ích: Tiện ích hấp dẫn, lãi suất cạnh tranh so với ngân hàng truyền thống. 

 

Với sự ra đời của Ngân hàng số NEEBANK hoạt động ngân hàng trở nên tối ưu hơn, tiện ích hơn, 

mang lại nhiều giá trị cho người dùng và sự phát triển của xã hội.  



GIAO DỊCH, TRAO ĐỔI TIỀN KỸ THUẬT SỐ 

NEEX -  Gia tăng tự do tiền tệ toàn cầu 

NEEX - sàn giao dịch tài sản mã hoá đầu tiên trên thế giới: bao gồm các loại tài sản số như tài sản mã hoá, 

cổ phiếu, chứng khoán, tiền điện tử, Token,… 

 

 Phát hành cổ phiếu điện tử (Token ) 

 Hỗ trợ bán IEO huy động vốn cho các startup 

 Trao đổi và đổi tiền tệ ra tiền điện tử, tài sản số và ngược lại. 

 Giao dịch tiện lợi, thông minh 

 Độ an toàn, bảo mật cao 

 Sàn giao dịch linh hoạt 

 Nền tảng chuyển tiền quốc tế miễn phí  

 

 



COMMUNITY INVESTOR 

ECOSYTEM 

RETAIL CHAIN 

BUSINESS REAL EASTE 

HOTEL & RESORT 

SMART CITY FUNDING 

TRAVEL 

GAMNING 

LOAN 

ENTREPRENEURS 

REVENUE 

ỨNG DỤNG CỘNG ĐỒNG & ĐẦU TƯ 



QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM CHÂU Á 

Hệ sinh thái khởi nghiệp: Phối hợp với nền tảng NEETEK, 

NEEDIA, Oma Capital sẽ tạo ra môi trường khởi nghiệp và nguồn 

vốn hấp dẫn cho các Startup Châu Á. 

Với nền tảng hệ sinh thái khởi nghiệp, kinh doanh rộng khắp ở các quốc gia Châu Á và sở hữu một cộng 

đồng người tiêu dùng lớn. 

 

Oma Capital là nguồn vốn đầu tư và phát triển cho những dự án startup về cộng nghệ, tài chính, cộng đồng. 

 

Oma Capital tạo ra một diễn đàn kinh doanh, khởi nghiệp toàn Châu Á. 

 



ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

Tham vọng: Sàn giao dịch tài sản mã hoá NEEX kết hợp với 

OMA INVESTMENT sẽ là một trong những thị trường giao dịch tài 

chính lớn hàng đầu trong khu vực 3 – 5 năm tới. 

Đây chính là mục tiêu Tập đoàn OMANEE tham vọng phát triển 

OMA INVESTMENT là quỹ đầu tư đa lĩnh vực với thị trường mục tiêu là Châu Á – Thái Bình Dương. 

 

OMA INVESTMENT là mảng kinh doanh chính của Tập đoàn OMANEE với nguồn vốn lớn, đầu tư vào 

các lĩnh vực tiềm năng: Bất động sản, Chuỗi Hotel & Resort nghỉ dưỡng, Casino – giải trí, Building, 

Công nghệ.. 

 

Thị trường Châu Á là một thị trường tiềm năng nhất cho mảng bán lẻ, thương mại điện tử, dịch vụ ăn 

uống F&B và đây cũng là những mảng mà Oma Investment chú trọng đầu tư, mua bán các công ty, 

nhượng quyền thương hiệu,... 



THÀNH PHỐ THÔNG MINH 

OMACITY – Thành phố công nghệ và liên kết toàn Châu Á 

Môi trƣờng sống – làm việc – phát triển cho công dân số giai 

đoạn 2030-2050 

Thành phố Công nghệ 4.0 là mô hình tích hợp công nghệ thông tin hiện đại và ứng dụng toàn bộ công nghệ để xây dựng cũng 

như phát triển. Tất cả sẽ tạo nên những dịch vụ thông minh, cách quản lý thông minh, công nghệ thông minh và cuộc sống thông 

minh, giúp kết nối mọi người với nhau một cách dễ dàng. 

OMA CITY sử dụng kết hợp Internet vạn vật (IoT), giải pháp phần mềm, giao diện người dùng (UI) và mạng truyền thông để và 

quản lý. 

Sứ mệnh của OMA CITY là tối ưu hóa các chức năng của thành phố, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời cải thiện cuộc sống 

cho cư dân sử dụng công nghệ thông minh và phân tích dữ liệu.  

 

OMA CITY hội tụ 3 yếu tố bao gồm:  

- Hiệu quả cơ sở hạ tầng 

- Phát triển bền vững  

- Môi trường sống thân thiện 

= > Việc sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào cuộc sống đảm bảo về chất lượng, tiến độ, tiện ích sống. 



CỘNG ĐỒNG SỐ TOÀN CẦU 

OMA NITY – Connecting – Networking - Developing 

OMA NITY là dự án phát triển kết nối cộng động Châu Á – Thái Bình Dương 

 Công dân số qua ứng dụng mua bán một chạm  ECOTOUCH 

 Hệ sinh thái một chạm ECOGO 

 Hệ sinh thái chia sẻ ECOSHARE 

 Tiêu dùng và quản lý tài chính thông minh trên NEEBANK 

 Công đồng Imerchant toàn cầu sử dụng và ứng dụng nền tảng Blockchain 

 

=> Tăng cường hợp tác và tập trung vào đổi mới để kết nối các nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu, mang lại lợi ích 

chung cho tất cả các bên và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 

 

 

 



ỨNG DỤNG MUA BÁN MỘT CHẠM TOÀN CẦU 

 Tích hợp cùng lúc nhiều chức năng, cho phép cá nhân và doanh nghiệp có thể thao tác cùng một lúc nhiều tiện ích thông qua thiết 

bị số (Smartphone, GPS, Face, Security, Card, Code…) 
 Hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ “BOT - Blockchain One Touch”: an toàn, minh bạch, bảo mật trong thế giới một chạm.  
 Giúp người dùng lưu trữ, chia sẻ thông tin cá nhân một cách an toàn, nhanh chóng với độ bảo mật tuyệt đối và sự minh bạch thông 

tin cao nhất.  
 

EcoTouch có nhiều tiện ích tích hợp sau:  

 EcoID: Tích hợp ID cá nhân lưu trữ thông tin cá nhân, đồng bộ duy nhất trên công nghệ Blockchain,  

 KYC – Định danh người sử dụng toàn cầu  

 Ví điện tử để kết nối, giao dịch và thanh toán sản phẩm... 

 Bảo mật tài khoản bằng nền tảng Blockchain 

 Kết nối doanh nghiệp, công ty, thương mại điện tử, ngân hàng, thương mại giao thương, các phương tiện truyền thông...  

 Imerchant: Thương gia thời đại số 

 Tích hợp các dịch vụ mua sắm, ăn uống, mua vé máy bay, mua tour du lịch, vé xem phim, nạp thẻ điện thoại... 



HỆ SINH THÁI MỘT CHẠM 

 Ứng dụng được phát triển trên nền tảng Blockchain (NEECHAIN)  
 Các doanh nghiệp có thể áp dụng vào quá trình quản lý, tổ chức, tối ưu hóa quy trình hoạt động , kinh doanh và 

trao đổi dịch vụ trên ứng dụng EcoGo. 

 Doanh nghiệp: Quản lý khách hàng  

 Shopping: Bán hàng – Deal  

 Hành chính: Quản lý ID công dân thay ID cá nhân 

 Giao thông:  Thu phí tự động phương tiện  

 Thành phố thông minh (OMA City): Quản lý vận hành 

công dân số tự động và bảo mật, an toàn. 

EcoGo mang đến các tiện ích hấp dẫn nhƣ 

 Hệ thống bán vé và check-in tự động (Go Ticket)  

 Bệnh viện quản lý hồ sơ bệnh nhân (Go Hospital)  

 Trường học (Go School) - Quản lý nhân viên (Go Work)  

 Bãi gửi xe, quản lý phương tiện ra vào tự động 

 Building – City: Check-in người ra vào 

 Rạp chiếu phim: Bán vé và check-in 

 



NỀN TÂNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐIỆN TỬ CHO DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU 

OMA BIZ – HỆ SINH THÁI KINH DOANH SỐ 

 

Đây là mô hình phát triển nền tảng cho các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu điện tử. Hỗ trợ các công ty nhỏ và thiếu vốn.  

OMA BIZ hỗ trợ các doanh nghiệp định giá và lên sàn, phát hành cổ phiếu điện tử để có nguồn vốn kinh doanh 

 

OMA BIZ phát triển và giao dịch trên nền tảng Blockchain (NEECHAIN) và được hỗ trợ bởi sàn giao dịch NEEX với một hệ sinh thái 

công nghệ NEENOTE, các doanh nghiệp dễ dàng phát hành cổ phiếu điện tử (Digital Shares) và huy động nguồn vốn toàn cầu, không bị 

giới hạn. 

 

LỢI ÍCH TỪ MÔ HÌNH “DIGITAL SHARES” 

 

  Dễ dàng cho doanh nghiệp phát hành cổ phiếu và huy động vốn (Quá đơn giản so với điều kiện công ty niêm yết sàn chứng khoán) 

 Huy động nguồn vốn toàn cầu: trực tiếp từ người tiêu dùng, cá nhân, mọi cộng đồng internet….. Thông qua NEEBANK 

 Không bị vướng mắc các rào cản thuế, luật, tài chính, tiền tệ quốc gia,… 

 Cổ phiếu được giao dịch nhanh chóng, linh động trên sàn NEEX và được sử dung giao dịch thương mại trao đổi, mua bán trên hệ 

sinh thái ECOTOUCH & ECOGO 

 



BẤT ĐỘNG SÂN CHIA SẺ 4.0 

OMAREA khai thác những giá trị bất động sản trong tương lai 

OMAREA (Sharing Property) là mô hình bất động sản chia sẻ sử dụng nền tảng công nghệ Blockchain trong kết nối, chia sẻ về các sản 

phẩm như thuê, mua, quyền sử dụng… giúp chủ sở hữu có thể khai thác giá trị sử dụng trong tương lai.  

 

OMAREA sử dụng Blockchain định vị được địa điểm, lịch sử giao dịch bất động sản chính xác, an toàn, công khai không gian lận 

 

Những lợi ích từ OMAREA 

 

 Tạo tính thanh toán cao hơn, kích thích thị trường bất động sản truyền thống phát triển và vượt qua được các rào cản giao dịch truyền 

thống, thủ tục pháp lý, hành chính,… 

 Không giới hạn nguồn tiền đầu tư nhỏ hay lớn.  

 Không giới hạn biên giới quốc gia hay tiền tệ.  

 Huy động nguồn vốn toàn cầu cho các thị trường bất động sản truyền thống. 

 Dễ dàng tiếp cận, giao dịch trực tiếp mà không thông qua kênh trung gian. 

 Mã hóa các bất động sản thành Token để trao đổi, giao dịch và đầu tư. 



DỊCH VỤ SỐ THÔNG MINH KẾT NỐI NGƯỜI TIÊU DÙNG TOÀN CẦU 

OMAIN trợ lý ảo thông minh 

 OMAIN (Intelligence) là dự án phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), để tư vấn, 

kết nối người tiêu dùng toàn cầu thông qua App. 

 

 OMAIN được cài đặt trên thiết bị di động, thiết bị số,... 

 

 OMAIN giải pháp trong tiêu dùng– nhận Cashback trong mua sắm. 

 

 OMAIN giải pháp đầu tư thông minh – tiết kiệm số với NEEBANK. 

 

 OMAIN giải pháp thông minh cho xử lý ứng dụng kỹ thuật số. 

 

 OMAIN Giải pháp thông minh cho Xử lý Chứng minh thư/Thẻ căn cước. 



PLAN & ROADMAP 

Giai đoạn 1 

2018-2020 

Giai đoạn 2 

2021-2023 

Giai đoạn 3 

2023-2030 

Giai đoạn 4 

2030-2050 

Khởi động 

OMANEE toàn 

cầu và phát 

triển nền tảng 

công nghệ 

Phát triển hệ 

sinh thái kinh 

doanh số và 

triển khai ứng 

dụng 

Phát triển cộng 

đồng số và 

thành phố thông 

minh 

Môi trường 

sống lý tưởng 

cho công dân 

toàn cầu 

PLAN 

Chìa khóa thành công: 

 Blockchain & Kinh tế chia 

sẻ 

  

 Kết hợp nền tảng công 

nghệ tạo ra các ứng dụng 

kết nối cộng đồng P2P 

(Kinh tế chia sẻ) 



PLAN & ROADMAP 

ROADMAP 

2020 

2022 

2023 

2030 

11/2020 
05/2021 

12/2021 

12/2022 

Ra mắt NEEBANK tại  

DUBAI NEEBANK chính thức hoạt 

động 

Ra mắt NEEX - NEETEK  

tại ẤN ĐỘ 

Ra mắt quỹ OMA 

CAPITAL và OMA 

INVESTMENT, 

giới thiệu 

OMACITY  

Ra mắt dự án 

OMACITY : 

Sirilanca, Ấn Độ,... 

Phát triển 

OMACITY tại các 

quốc gia Châu Á 

Phát triển OMA 

Capital & 

Investment tại 

các quốc gia 

Châu Á – Thái 

Bình Dương 



THÀNH VIÊN LÃNH ĐẠO 

A motivated person passionate about communication, the beauty of 

knowledge and the power of working with bright minds.  

  

Nis has a big interest in Marketing Communication, which brings him many 

different prospects to expand  knowledge about the future direction of 

business and social trends through experiences from Australia to Southeast 

Asia. with a big aim is to bring a cross-cultural perspective n insights in 

local business values. 

  

Strongly believe bravery brings innovation and creation. The bravery to 

break from tradition and convention. To be outstanding 

  

 "STRONG MIND, STRONG HEART" 

Mr. BUI NIS 
CEO 

Mr. PAUL JANETZKI 
Chief Financial Officer 

Paul who hails from Melbourne Australia, holds a Bachelor of Business, a 

Masters in Taxation and is a Certified Practising Accountant.   

 

He has over 30 years experience in the business world with a specialty in 

taxation and financing arrangements. He has provided advice on 

arrangements to large corporates on complex Cross-Border Structured 

Financing and Corporate Debt Financing, and also to sophisticated 

individuals on various Financial Products and Investments available in the 

market place.   

 

In many of his day to day dealings Paul dealt with senior executives of 

International Banks & Financial Institutions and the Corporate Treasuries of 

Multi-national companies.  Paul has in the past been a speaker for the OECD 

at their Outreach Programs in China and Korea on taxation and financing 



THÀNH VIÊN LÃNH ĐẠO 

Gary holds a Bachelor of Engineering and has over 6 years of experience 

in the area of marketing, web development, ecommerce, entrepreneurship 

and engineering & design. 

 

His strengths lie in web development, conceptualize of prototype, data 

analysis, interpretation and innovative problem solving. 

 

Gary has a strong understanding consumer’s behavior and has dedicated 

time and effort to really analyze, test, compare, and improve every aspect of 

the process. He is inspired by the opportunities AI and IOT are contributing 

to growth by promoting greater revenue, reduce costs, predictive analysis 

and enhance risk management in modern society. 

Mr. GARRY CHUA 
Chief Marketing Officer 

A strong mind-set businesswoman with years of experiences in the field of 

Business Development and expertise. A passionate, steadfast characters, 

Thy is whom likes challenges and willing to learn from colleagues in fast-

pace marketplace.  

 

“A trainer with steel spirit and a loving heart to accompanies with 

team toward the goal.” 

Mrs. THY NG 
Business Consulting Director 



THÀNH VIÊN LÃNH ĐẠO 

San’s passion about hospitality and tourism management with the experiences in 

sales and marketing of retail forged him into a motivated, career driven team player. 

His outstanding performances in academic and professional life helped him to become 

a great team player and a team leader.  

 

San’s years of experience in Hospitality and Retail in both South-Asia and Australia 

helped him to achieve many goals. He shows his leadership and management 

qualities by leading teams to the great success in every task he was given and often 

he introduce new innovative and creative methods to overcome the difficulties in his 

and his teams path.  

 

San is a reliable and punctual team player who would welcome the opportunity to 

further develop his skills in the industry and he is a strong believer of “best way of 

learning is, putting it in to action”. 

 

“ IF NOT TODAY, THEN NEVER” 

 

ISURU SAN VITHANAGE 
Marketing Communication Director 



THÀNH VIÊN LÃNH ĐẠO 

Felipe has personality from those who always aim high. After 

conquering his academic research in construction engineering, Felipe 

has increasingly built deep experience in structural engineering in 

Brazil and Middle East.  

 

Through recent project management studies in Australia and Asia 

Pacific, this brings a goal of making any project a highly successful way 

and also improve  the worldwide range of any business. 

 

Mr. FELIPE STOCKER 
Civil Engineering Projects Manager 

Sakshi believes in learning and experiences and never settling down for 

less. There’s learning in every step and that’s what Sakshi’s aim is to 

learn the spectrum of life, enhancing her knowledge and try to share it 

with wherever in the world she goes. Sakshi is always striving for 

challenges and creating positivity around because what has been 

achieved out of being negative anyway? Only despair. 

 

Good Pharmaceutical based industrial knowledge. Excellent time 

management skills and attention to details with an ability to understand 

dynamic business circumstances. Strong analytical skills, critical 

thinking and in-house ERP based software knowledge and MYOB. Can 

be accounted on for problem solving techniques and precision. 

 

 

SAKSHI WADHWA 
Finance Manager 



L IÊN HỆ  

SINGAPORE: No. 13-11, 10 Anson Road, International 

Plaza, Singapore 079903 

UAE: Nassima Tower, 04th floor, Sheikh Zayed road, Dubai 

INDIA: No.1304 ,13floor , Lodha Supremus, Opposite World Tower, 
Lower Parel West, Mumbai, Maharashtra-400013. 
 

w w w . O m a n e e . c o m . s g  

http://www.omanee.sg/

