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GIỚI THIỆU
EFFORCE là nền tảng dựa trên chuỗi khối
(blockchain) đầu tiên, có mục tiêu chính là đáp
ứng nguồn cung ứng và nhu cầu đầu tư trong
sử dụng năng lượng hiệu quả.
Chúng tôi cho phép mỗi Người đóng góp trở
thành một phần của ESCo để tiết kiệm năng
lượng, sau đó họ có thể tự mình sử dụng hoặc
có thể bán cho những người cần giảm số tiền
trên hóa đơn năng lượng của mình.

Giá trị danh nghĩa
của 1 token

0.000125 ETH
(1 ETH = 8000 EFE)
2,800,000,000

Tổng số token

Trên 700
triệu USD

Hạn mức cố định

$ 20,000,000

Hạn mức linh hoạt

$ 15,000,000
EFFORCE

Tên Token

Khách
hàng hàng đầu

giá trị năng lượng
tiết kiệm được

Biểu tượng Token

EFE

1,2 tỷ USD

5

Giao dịch tối thiểu

0.1 ETH

doanh thu toàn cầu

Châu lục

Điều khoản và điều
kiện bán hàng cá nhân

BÁN CÁ NHÂN

TẦM NHÌN
TRẬN BÓNG
ĐÁ 90 PHÚT

Mục tiêu của EFFORCE là được công nhận là
nền tảng chính đầu tiên trên thế giới trong lĩnh
vực tiết kiệm năng lượng số hóa.

Giảm giá 35%

NGƯỜI THAM
GIA SỚM

Giảm giá 30%

GIAI ĐOẠN TÍCH LŨY

Giảm giá 20%

GIAI ĐOẠN SỬ DỤNG

Giảm giá 10%

30 ngày

Chúng tôi dự định biến token trở thành cách
kiếm tiền và sử dụng năng lượng tiết kiệm
được ưa thích trên toàn thế giới, giúp dễ dàng
tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng toàn cầu.

20 ngày

Thông qua công nghệ chuỗi khối (blockchain),
EFFORCE sẽ phân cấp lĩnh vực sử dụng năng
lượng hiệu quả. Cộng đồng sẽ nhận được lợi
ích từ cách tiếp cận thị trường trực tiếp này,
giúp sử dụng năng lượng tốt hơn.

10 ngày

CƠ HỘI CUỐI CÙNG

Các Token được bán
với giá 0.000125 ETH

Quý 4, 2018

Corrado Catania
Giám đốc

SỬ DỤNG TOKEN

BÁN TOKEN

THÔNG SỐ

2000+

Anyu Chen
Phụ trách Khu
vực Châu Á

BÙ TRỪ HÓA ĐƠN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

CHUYỂN VÀO VÍ
CÁCH TIẾP CẬN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NĂNG
LƯỢNG HIỆU QUẢ
TÍCH LŨY GIÁ TRỊ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

MÔ HÌNH KINH DOANH
Thông qua EFFORCE, bất kỳ ai mong muốn
gây vốn để cải thiện hiệu quả năng lượng cho
tòa nhà hoặc quy trình công nghiệp đều có
thể dễ dàng thực hiện bằng cách đăng ký dự
án sử dụng năng lượng hiệu quả trên nền
tảng EFFORCE.
Nhóm EFFORCE sẽ xác nhận yêu cầu và xây
dựng dự án sử dụng năng lượng hiệu quả
cùng với công ty.
Nhờ có Chuỗi khối (Blockchain), bất kỳ người
đóng góp nào cũng có thể mua phần tiết
kiệm đã được chứng nhận do các dự án sử
dụng nặng lượng hiệu quả tạo ra.
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Đầu tư

PHÂN BỔ TOKEN

SỬ DỤNG TIỀN

Phân bổ
Token ICO

Tiết kiệm
năng lượng

Sử dụng tiền
sau ICO

ICO
Tiền dự trữ
Nhóm Quản Lý
Thanh khoản
cho các hoạt động
Chuyên gia tư vấn
Kiểm toán viên
Tiền thưởng

50%
24%
15%
5%

Tiếp thị
Nền tảng
Nhân sự
Phát triển
kinh doanh
R&D
(Nghiên cứu
& Phát triển)

3%
2%
1%

40%
20%
20%
15%
5%

LỘ TRÌNH
Q4 2018

Q2 2019

Q4 2019

Sự kiện ICO

Dự án sử dụng năng lượng
hiệu quả đầu tiên hoàn tất

Thực hiện chương
trình mua lại

Hoàn vốn

Lợi ích cho
công ty

Q1 2019

Q3 2019

Q1 2020

Nền tảng cho ngành công nghiệp
và bất động sản

Bắt đầu chia sẻ Hiệu
quả năng lượng

Ngành đóng tàu và giao thông
đường bộ tham gia nền tảng

Lợi ích cho
người sở
hữu token

