
Tài Sản Thay Thế 

Một Dự Án Của OMANEE 



NEENOTE LÀ GÌ? 

 NEENOTE là dự án phát triển của OMANEE, tạo ra nền tảng thanh toán mới thay thế cho các 

tài sản số. Với việc phát hành NEE (Cryptocurrency) đồng tiền mã hoá. 

 Đây một giải pháp đơn giản hóa cho các giao dịch, mua bán và trao đổi. Giúp rút ngắn thời gian, 

khoảng cách thanh toán toàn cầu nhằm đưa ra các giao dịch trung thực và thuận tiện hơn. 

 NEENOTE tạo ra nền tảng và môi trường hỗ trợ các doanh nghiệp trên toàn cầu phát hành cổ 

phiếu điện tử, huy động vốn khởi nghiệp, mã hoá các tài sản bất động sản, tài sản số để giao 

dịch dễ dàng hơn.  

 NEENOTE tạo ra giải pháp thanh toán, dịch chuyển tài sản với giải pháp kết nối thanh toán qua 

ngân hàng số NEEBANK. 

• 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. 

 



NEE PHÁT HÀNH NHƯ THẾ NÀO? 

TỔNG PHÁT HÀNH TỐI ĐA 

 

 Private sale: 10% = 1,097,393,690 NEE  

 IEO trên PAYASIAN.io :  40% = 4,389,574,758 NEE 

 NEEBANK FUND: 50% =  5,486,968,448 NEE 
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GIAI ĐOẠN 1 : 

Phát hành trên nền tảng 

ERC20 

 

GIAI ĐOẠN 2 : 

Phát hành trên nền tảng 

NEECHAIN 



CHÍNH SÁCH P H Â N  P H Ố I  N E E  
 2 0 2 0 - 2 0 2 2  
 

 Private sale: $0.004 trước 01/04- 29/06/2020 

 Bán IEO: $0.006 - $0.015 từ 29/06/2020 - 28/02/2021 
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LỘ TRÌNH BÁN 

IEO 
GIAI ĐOẠN 2 : 

DỰ KIẾN  03-05/2021: Giá NEE  - $0.0300 

GIAI ĐOẠN 3 : 

MỤC TIÊU 2023 – 2024 : Giá NEE - $1 

GIAI ĐOẠN 1 : 

NEE đƣợc bán IEO trên SÀN: PAYASIAN.io 



NEECHAIN - BLOCKCHAIN HỆ SINH THÁI 

“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 

Smart Contract: 

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



NEEBANK  - DIGITAL BANK 

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.  

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. 



Tập Đoàn OMANEE Phát Triển Dự Án NEENOTE 
 

CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG 
 

AI PHÁT HÀNH 

 NEETEK - phát hành và phát triển công nghệ 

 NEEDIA - truyền thông phát hành 

 NEECHAIN - nền tảng Blockchain của NEE 

 NEEX  - Sàn giao dịch tài sản mã hoá với NEE là coin 

 NEEBANK - Ngân hàng số sử dụng NEE để trao đổi giao 

dịch, chuyển đổi , tích luỹ tài sản,…. 
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MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG NEENOTE 

Sàn giao dịch tài sản 

mã hoá NEEX 

Nền tảng Blockchain hệ 

sinh thái NEECHAIN 

Ngân hàng số toàn cầu 

NEEBANK 

CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG của 
NEETEK và NEEDIA 



MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG NEENOTE 

Quỹ đầu tư khởi nghiệp Châu Á Công ty đầu tư phát triển bất động 

sản, sản xuất, dịch vụ, bán lẻ,….. 

Bất động sản chia sẻ 4.0 

Hệ sinh thái kinh doanh số 

Cộng đồng số toàn cầu 

Trợ lý ảo thông minh 

Thành phố thông minh 

TÀI CHÍNH  ĐẦU TƢ 



GIÁ TRỊ CỦA NEENOTE 

Tham gia NEENOTE để nhanh chóng tiếp cận đươc nhiều thị trường mới, mở rộng thị trường  cũng như 

đươc cung cấp và trải nghiệm dịch vụ khách hàng tốt nhất trong giao dịch thanh toán toàn cầu.  

 

Mở rộng phạm vi của bạn bằng cách 

cung cấp nhiều địa điểm và nhiều cách 

thức để giao dịch và chuyển tiền. 

Tạo dựng niềm tin bằng cách tăng khả 

năng thực hiện thanh toán và hạn chế 

những giao dịch không thành công. 

Cung cấp dịch vụ thanh toán tiền 

nhanh chóng, và ngay lập tức để đến 
tay khách hàng khi có nhu cầu. 

Hoạt động hiệu quả và sử dụng tối đa 

chi phí để phát triển doanh nghiệp của 

bạn 

MỌI NƠI TIN CẬY 

TỨC THÌ CHI PHÍ THẤP 



NEENOTE VÀ CƠ HỘI 

MỞ RA CƠ HỘI KINH TẾ CHO MỌI NGƢỜI 

NEENOTE mở ra cho các đối tác,  các tổ 

chức và doanh nhân xã hội cơ sáng tạo 

cũng nhƣ mở rộng thị trƣờng , cộng đồng 

để tham gia đầy đủ, công bằng, minh bạch 

vào hệ thống tài chính toàn cầu. 

Bằng cách hỗ trợ giáo dục, nghiên cứu và 

phát triển kỹ thuật, NEENOTE đang giúp 

phát triển và duy trì lực lƣợng lao động 

toàn cầu đa dạng và toàn diện hơn, cam 

kết sử dụng đúng những quy định của 
blockchain và tài sản kỹ thuật số. 

NEENOTE là môi trƣờng cho các doanh 

nghiệp phát hành cổ phiếu điện tử đơn 

giản, hiệu quả, nhanh chóng huy động vốn 

– đơn giản hơn rất nhiều so với việc niêm 

yết công ty trên sàn chứng khoán. 

NEENOTE là môi trƣờng mới cho việc phát 

triển các dự án bất động sản chia sẻ trên 

toàn cầu. Dễ dàng tiếp cận khách hàng 

toàn cầu. 



ROADMAP NEENOTE 

2019 

2020 

2021 

2022 

Phát triển nền tảng công 

nghệ Blockchain 

Ra mắt tập đoàn OMANEE với các nền tảng 

 NEENOTE ( NEETEK, NEDIA,NEECHAIN, 

NEEBANK…)  

 OMA PLUS (OMA CAPITAL, OMA INVESTMENT…) 

Ra mắt sàn NEEX.info 

NEENOTE - Nền tảng thay 

thế cho tài sản số toàn cầu 



THÀNH VIÊN 

BAN LÃNH ĐẠO 

Một người có khả năng trong việc giao tiếp, quan tâm đến những 

người có kiến thức sâu rộng và có bộ óc thông minh.  

 

Mr. Nis nghiên cứu lĩnh vực Truyền thông tiếp thị, điều này mang đến 

cho anh nhiều cơ hội để mở rộng kiến thức về định hướng kinh 

doanh và xu hướng xã hội trong tương lai, thông qua kinh nghiệm từ 

Úc đến Đông Nam Á. Với mục tiêu lớn là mang lại một viễn cảnh đa 

văn hóa và hiểu biết về các giá trị kinh doanh quốc tế. 

 

Mạnh mẽ, tin tưởng bản thân mang lại sự đổi mới và sáng tạo. Dũng 

cảm thoát khỏi truyền thống và quy ước để trở nên bứt phá và xuất 

sắc  

 "STRONG MIND, STRONG HEART" 

Mr. BUI NIS 
CEO 

Mr. PAUL JANETZKI 
Chief Financial Officer 

Paul đến từ Melbourne, Úc, có bằng Cử nhân Kinh doanh, Thạc sĩ 

Thuế và là Kế toán viên Thực hành được Chứng nhận. 

 

Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong giới kinh doanh với chuyên môn 

về thuế và chiến lược tài chính. Ông tư vấn chiến lược cho các tập 

đoàn lớn về tài chính, cấu trúc xuyên biên giới và tài chính nợ công 

phức tạp, cho các cá nhân quan tâm về các sản phẩm tài chính và đầu 

tư khác nhau trên thị trường. 

 

Trong hoạt động hàng ngày của mình, Paul thường tiếp xúc với các 

giám đốc điều hành cấp cao của các ngân hàng và tổ chức tài chính 

quốc tế, kho bạc doanh nghiệp của các công ty đa quốc gia. Paul 

trước đây là một diễn giả cho OECD tại các Chương trình tiếp cận 

cộng đồng của họ ở Trung Quốc và Hàn Quốc về thuế và tài chính. 



THÀNH VIÊN 

BAN LÃNH ĐẠO 

Gary có bằng Cử nhân Kỹ thuật và có hơn 6 năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tiếp thị, phát triển web, thương mại điện tử, kinh doanh và kỹ 

thuật & thiết kế. 

 

Thế mạnh của anh nằm ở việc phát triển web, khái niệm hóa các 

nguyên mẫu, phân tích dữ liệu, tư vấn và thực hiện ý tưởng. 

 

Mr.Gary có hiểu biết sâu sắc về hành vi của người tiêu dùng và đã 

dành nhiều thời gian, công thức để phân tích, kiểm tra, so sánh, cải 

thiện các quy trình. Anh được truyền cảm hứng từ cơ hội công nghệ 

của AI và IOT đang đóng góp cho sự tăng trưởng cho toàn cầu, bằng 

cách thúc đẩy doanh thu lớn hơn, giảm chi phí, phân tích dự đoán và 

tăng cường quản lý rủi ro trong xã hội hiện đại. 

Mr. GARY CHUA 
Chief Marketing Officer 

Một nữ doanh nhân có đầu óc nhạy bén với nhiều năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực Phát triển Kinh doanh. Là một người đam mê, kiên 

định, Mrs. Thy là người thích thử thách và sẵn sàng học hỏi từ các 

đồng nghiệp trong thị trường luôn tăng trưởng và thay đổi như hiện 

nay. 

 

“Một người hướng dẫn với tinh thần thép và một trái tim yêu 

thương để đồng hành cùng team hướng tới mục tiêu lớn.” 

Mrs. THY NG 
Business Consulting Director 



THÀNH VIÊN 

BAN LÃNH ĐẠO 

Niềm đam mê về quản trị khách sạn và du lịch với những kinh nghiệm trong bán 

hàng và tiếp thị bán lẻ đã đưa anh trở thành một người có động lực để phấn 

đấu trong sự nghiệp. Những thành tích xuất sắc trong học tập và làm việc đã 

giúp anh trở thành thành viên tuyệt vời và một người lãnh đạo nhóm. 

 

Những kinh nghiệm trong ngành khách sạn và bán lẻ ở cả Nam Á và Úc đã giúp 

anh đạt được nhiều mục tiêu. Anh luôn thể hiện phẩm chất lãnh đạo và quản lý 

của mình bằng cách dẫn dắt các team đạt được thành công trong mọi nhiệm vụ 

được giao và anh ấy thường giới thiệu các phương pháp sáng tạo mới để vượt 

qua những khó khăn của team. 

 

San là thành viên đáng tin cậy và đúng giờ, người sẽ mở rộng cơ hội phát triển 

hơn nữa các kỹ năng của mình trong nghề nghiệp và anh ấy là một người tin 

tưởng mạnh mẽ vào “ứng dụng cách làm tốt nhất, đưa nó vào hành động” 

 

“ IF NOT TODAY, THEN NEVER” 

 

ISURU SAN VITHANAGE 
Marketing Communication Director 



THÀNH VIÊN 

BAN LÃNH ĐẠO 

Felipe là người có cá tính và luôn đặt mục tiêu cao trong sự nghiệp. 

Sau khi hoàn thành nghiên cứu học thuật về kỹ thuật công nghệ , 

Felipe đã ngày tích góp được nhiều kinh nghiệm sâu sắc về kỹ 

thuật nền tảng ở Brazil và Trung Đông. 

 

Thông qua các nghiên cứu quản lý dự án gần đây tại Úc và Châu Á 

Thái Bình Dương, đã mang đến mục tiêu sẽ tạo ra những dự án 

thành công, cải thiện phạm vi hoạt động trên toàn thế giới của bất 

kỳ doanh nghiệp nào. 

Mr. FELIPE STOCKER 
Civil Engineering Projects Manager 

Sakshi luôn không ngừng học tập và trau dồi kinh nghiệm, không bao giờ bỏ 

cuộc.  Học hỏi từng bước là điều mà Sakshi luôn hướng đến, tìm hiểu sự 

thay đổi của cuộc sống, nâng cao kiến thức và cố gắng hoàn thiện mỗi ngày, 

với bất cứ nơi nào trên thế giới mà cô ấy đặt trên đến. Sakshi luôn luôn 

phấn đấu dù cho đó là thử thách và tạo ra sự tích cực xung quanh bởi mình, 

bởi vì điều khiến bạn trở nên tiêu cực? Chỉ có thể tuyệt vọng. 

 

Sakshi có kĩ năng quản lý thời gian tuyệt vời, hiểu được sự biến động của 

tình hình kinh tế tài chính. Cô có khả năng phân tích thị trường, tư duy và 

kiến thức phần mềm dựa trên ERP và MYOB. Có thể hạch toán và giải 

quyết vấn đề với độ chính xác cao. 

 

SAKSHI WADHWA 
Finance Manager 



NEETEK 

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

 Thế mạnh tập trung: 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 



NEEDIA 

Develop Team: 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. 



THÔNG TIN LIÊN HỆ 

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

Plaza, Singapore 079903 

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.com.sg/

