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Công ty hậu thuẫn QuickX “Secugenius”

Khách hàng chính của SecugeniusSecugenius bắt đầu hoạt động vào năm 2010 và giúp các doanh
nghiệp chống lại tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu và giảm rủi ro do
các cuộc tấn công an ninh mạng. Chúng tôi được thiết lập dựa
trên tiêu chuẩn đáng tin cậy cho các công ty muốn bảo vệ thương
hiệu và danh tính của mình khỏi các cuộc tấn công mạng khác
nhau. Các thành tích bao gồm:

• Được Phó Tổng thống Ấn Độ trao giải Đổi Mới
• Được liệt kê trong 10 công ty bảo mật mạng đáng tin cậy nhất

-2017
• Trở thành một trong 25 công ty phát triển công nghệ nhanh

nhất -2017
• Được liệt kê trong Top 5 Công ty pháp y mạng Cyber-2016
• Được liệt kê trong Top 5 Công ty bảo mật mạng -2015



Bị kẹt trong giao dịch tiền điện tử?

QuickX, mang lại sự thuận tiện cho giao dịch tiền điện tử trong chớp mắt.



Những vấn đề

Thời gian & Tốc độ

Các giao dịch trên nền tảng Blockchain 
thì châm và mất nhiều thời gian để được 

ghi nhận
Chịu chi phí cao cho các giao dịch 

chuyển tải trên Blockchain

Chi phí giao dịch

Hầu hết các giao thức trên nền tảng 
Blockchain  đều có vấn đề khi mở rộng

Khả năng 
mở rộng Chuyển đổi chuỗi chéo



Giải pháp của chúng tôi: Giao thức QuickX

QuickX giải quyết các vấn đề trên bằng cách xây dựng một nền tảng phi tập trung (decentralized). Nền tảng
này cung cấp giải pháp về thời gian, chi phí, mở rộng bởi các giao dịch ngoài chuỗi cho cùng đồng tiền điện tử
, những người cung cấp tính thanh khoản cho chuyển giao chéo các đồng tiền điện tử.

Ví điện tử

Ví điện tử

Quỹ thanh khoản

Nhà Kinh doanh

Giao thức QuickX

Nền tảng QuickX

Giao diện người dùng Thuật toán & Tham số 



Độ lớn cơ hội

Tiền điện tử dường như đã, đang
và sẽ đi theo một quỹ đạo tương
tự như internet và chúng ta đang
ở trong năm 1994 khi internet vừa
cất cánh.

Ngay bây giờ, chỉ có 1% dân số
sở hữu Bitcoin. Bạn có thể thấy
trước cơ hội lớn tiềm ẩn ở đây.

Bảng so sánh ước tính số lượng người dùng tiền điện tử vs Người dùng internet

Ước tính số lượng người
dùng tiền điện tử

Ước tính số lượng người
dùng internet



Cách chúng tôi đưa QuickX vào đời sống

Ví Đa-ngân-lượng Đa-ngân-lượng
Debit Card

Chuyển đổi tiền 
điện tử

Cổng thanh toán



MVP- Multi Cryptocurrency Wallet – Ví đa ngân lượng

Ví Đa-ngân-lượng phân 
cấp hoàn toàn với hơn 

10 loại tiền điện tử



Hành trình người dùng thông thường

Trị giá tương 
đương 

$1000
Trị giá tương 

đương $995

Sau khi chờ đợi, Bob chỉ nhận
được giá trị tiền tương đương $995

• Chi phí giao dịch rất cao
• Tốc độ rất chậm

Alice gửi ETH cho Bob thông qua ứng dụng Changelly/ 
Shapeshift



Hành trình người dùng QuickX

Trị giá tương 
đương 
$1000

Nền tảng QuickX

Trị giá tương 
đương $999.9

Bob có thể xài $999.9 ngay lập tức
• Chuyển ngay tức thì
• Chi phí giao dịnh gần như “Zero”



• Phí giao dịch thấp, an toàn

• Phí giao dịch gần như “zero”

• Nền tảng bảo mật cao

• Các dịch vụ tiện ích tốt hơn

Lợi thế cạnh tranh
Ph

í g
ia

o 
dị

ch

Tốc độ giao dịch



Những sản phẩm của chúng tôi

Ví lạnh trữ tiền điện tử đơn giản, an toàn 
và dễ sử dụng nhất thế giới

•Chứa nhiều loại tiền điện tử
•Chứng nhận FIDO (Chứng chỉ về an toàn 
và bảo mật toàn cầu)
•EAL (All 5+)
•KCMVP Passed (for security of chipset)
•Made in Korea



Những sản phẩm sắp tới

Thẻ thanh toán tiền điện tử

• Chứa nhiều loại tiền điện tử
• Tiêu dùng trực tiếp khi mua hàng 
• Thanh toán nhanh chóng ngay tức thì



Những sản phẩm sắp tới

Đồng hồ khai thác tiền điện tử thông minh 
nhất toàn cầu

Càng tập thể dục nhiều bạn càng khai thác
được nhiều tiền điện tử



Đội ngũ

Nhà sáng lập kiêm 
Giám đốc điều hành (CEO)

Nhà đồng sáng lập kiêm 
Giám đốc điều hành (COO)

Giám đốc công nghệ 
(CTO)

Trưởng nhóm 
phát triển phần mềm

Trưởng nhóm 
phát triển sản phẩm

Trưởng nhóm 
Thiết kế và trải nghiệm người dùng

Nhà phát triển
Blockchain

Nhà phát triển
chính

Nhà kiến trúc & phát triển
Blockchain

Trưởng nhóm 
Digital marketing

Trưởng nhóm kinh doanh khu 
vực Đông Nam Á

Growth Hacker



• John Dalli là một cựu chính trị gia người Malta, từng là Bộ trưởng Nội các ở nhiều 
chính phủ Maltese khác nhau. Trong nhiệm kỳ của mình tại Bộ Tài chính ( nhiệm kỳ 

dài nhất trong lịch sử chính trị Maltese), ông để lại dấu ấn ấn tượng trong sự nghiệp là 
hiện đại hóa hệ thống thuế quan thông qua việc giới thiệu thuế Giá trị giá tăng (VAT)

Cố vấn cấp cao

JOHN DALLI
Nguyên bộ trưởng tài chính ( Cộng hòa Malta)



CEO Coinomi Giám đốc kỹ thuật hệ sinh thái 
Tập đoàn công nghệ Huawei

Trưởng nhóm sản phẩm tiền điện 
tử tại CG Blockchain, thành viên 
Hiệp hội Quỹ An ninh nội địa Mỹ

CMO NewsBTC, nguyên trưởng 
nhóm marketing tại CoinTelegraph

Nhà đầu tư thiên thần, CEO tại 
WGG.com, Chủ tịch Gigamedia ( 

đã đưa lên sàn NASDAQ)

CEO Smart Chain Technology Sáng lập kiêm điều hành Trung tâm 
Jindal cho phát triển xã hội

Cố vấn Đại học RMIT cho chiến lược 
phát triển Blockchain

Đối tác sáng lập Quản lý Quỹ đầu tư 
Tareo LP

Ban cố vấn



Các đối tác Hàn Quốc

CIO ( Nhà quản lý công nghệ)
Sàn giao dịch KCX

CEO – Giám đốc điều hành PayX



Mời bạn theo dõi
QuickX.io 

NGAY BÂY GIỜ!


