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THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VÀ MIỄN TRỪ PHÁP LÝ
VUI LÒNG ĐỌC KỸ MỤC DƯỚI ĐÂY.
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG CỦA OMNICOIN TOKENS NÊN XEM XÉT THẬN TRỌNG VÀ CÂN NHẮC KĨ CÀNG CÁC YẾU
TỐ RỦI RO VÀ BẤT ỔN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ SAU: 1) [CHÚNG TÔI LÀ MỘT CÔNG TY OFFSHORE], MỘT [CÔNG
TY KHÔNG CHỊU SỰ QUẢN LÝ CỦA BẤT CỨ CƠ QUAN PHÁP LÝ NÀO] (GỌI LÀ “CÔNG TY”), 2) OMNICOIN TOKENS LÀ
LOẠI TIỀN SỐ CỦA NỀN TẢNG CHÚNG TÔI, 3) BẤT CỨ TOKEN NÀO TRONG SỰ KIỆN TOKEN SALE ĐỀU LÀ OMNICOIN
TOKENS (GỌI LÀ “SALE”) 4) TẤT CẢ THÔNG TIN ĐƯỢC NÊU TRONG WHITE PAPER; VÀ 5) TẤT CẢ THÔNG TIN TRONG
TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU MÀ OMNICOIN CÔNG BỐ, CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CẦN CÂN NHẮC TẤT CẢ ĐIỀU NÀY TRƯỚC KIA
TRỰC TIẾP MUA OMNICOIN TOKENS. NẾU CÓ BẤT CỨ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ỔN NÀO NHƯ PHÁT TRIỂN THỰC TẾ KHÔNG
NHƯ DỰ BÁO, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH, TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TRIỂN VỌNG CỦA CÔNG TY VÀ/HOẶC
THỊ TRƯỜNG OMNIBAZA KHÔNG NHƯ KỲ VỌNG, NÓ ĐỀU CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG BẤT LỢI ĐẾN CÔNG TY. TRONG CÁC
TRƯỜNG HỢP ĐÓ, BẠN CÓ THỂ MẤT MỘT PHẦN HOẶC TẤT CẢ GIÁ TRỊ OMNICOIN TOKENS.
CÔNG TY
[CHÚNG TÔI LÀ MỘT CÔNG TY OFFSHORE](Công ty) đã được tổ chức bởi những người sáng lập và giám đốc để tạo điều
kiện thuận lợi cho sứ mệnh và tầm nhìn của nền tảng và giao thức phân cấp OMNIBAZAAR, ra mắt thị trường
OMNIBAZAAR, tiến hành đề xuất phát hành Token để thúc đẩy hoạt động, bảo trì và tiếp tục phát triển nền tảng
blockchain. Người mua Token OMNICOIN sẽ không có bất kỳ quyền sở hữu hay có cổ phần nào trong Công ty.
QUAN HỆ CÔNG TY VỚI OMNIBAZAAR, INC.

Công ty đã được tổ chức riêng biệt bởi những người sáng lập và giám đốc của OmniBazaar, Inc. (“Ban điều hành
Công ty”, “Chúng tôi” hoặc “OmniBazaar”), để thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn của Thị trường OmniBazaar (như
thuật ngữ này được định nghĩa dưới đây). Công ty đã được tổ chức riêng biệt dưới dạng [KHÔNG CHỊU SỰ QUẢN LÝ
CỦA BẤT CỨ CƠ QUAN PHÁP LÝ NÀO] và đã được thể hiện trong [CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN]. Tất cả các hoạt động
liên quan đến việc ra mắt Sự kiện Token Sale được đề xuất sẽ được thực hiện bởi và thông qua Công ty. Tuy nhiên,
việc vận hành, bảo trì và tiếp tục phát triển công nghệ nền tảng và Thị trường OmniBazaar (như thuật ngữ này
được định nghĩa bên dưới) sẽ được thực hiện bởi Ban điều hành Công ty. Người mua Token OMNICOIN sẽ không có
bất kỳ quyền sở hữu hay cổ phần nào trong Ban điều hành Công ty.
KHÔNG CÓ SỰ ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM

Công ty không thực hiện hoặc dự định thực hiện và từ chối, sự đại diện, đảm bảo hoặc cam kết dưới bất cứ hình
thức nào cho bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào, bao gồm bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hoặc cam kết nào liên quan
đến sự thật, tính chính xác và đầy đủ của bất kỳ thông tin nào được trình bày trong White Paper.
SỰ RỦI RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN

White Paper bao gồm các tuyên bố tạo thành “các tuyên bố hướng tới tương lai”, bao gồm nhưng không giới hạn
về hiệu quả tài chính và các báo cáo liên quan đến hiệu suất tài chính dự kiến của các thực thể đang hoặc sẽ thực
hiện các chiến lược kinh doanh và tài chính được mô tả bổ sung trong Tài liệu này và / hoặc bất kỳ công ty con hoặc
đơn vị liên kết nào (gọi chung là "Công ty"), các chiến lược kinh doanh và tài chính như vậy được mô tả chung là:
tiền kỹ thuật số, blockchain, Thị trường, giải pháp đào tạo, giáo dục và cộng tác phan cấp ( “Thị trường
OmniBazaar”); và (ii) việc cung cấp một số loại tiền kỹ thuật số để tài trợ cho thị trường OmniBazaar đã đề cập ở
trên và cung cấp một "Token" tiền kỹ thuật số chuyên dụng được gọi là "OMNICOIN" để tạo điều kiện thuận lợi cho
người tiêu dùng thanh toán các dịch vụ được cung cấp bởi và thông qua Thị trường OmniBazaar (“ICO”). Mặc dù
những tuyên bố hướng tới tương lai này thể hiện những phán đoán và kỳ vọng của Công ty liên quan đến các vấn
đề được mô tả, nhưng một vài sự rủi ro, không chắc chắn và các yếu tố quan trọng khác có thể dẫn đến sự phát
triển và kết quả thực tế khác biệt đáng kể với những kỳ vọng của Công ty. Những yếu tố này bao gồm, nhưng không
giới hạn: (i) mức độ Công ty thành công trong việc thực hiện các kế hoạch chiến lược đã công bố của mình, bao
gồm cả việc quảng bá thị trường OmniBazaar trên nhiều kênh, thị trường, nhân khẩu học khác nhau có thể được
liệt kê chi tiết trong bản trình bày này (“Kênh”); (ii) các sự phát triển trong bối cảnh pháp lý ảnh hưởng đến các
biện pháp tài trợ và gây quỹ của Sự Kiện Token Sale(iii) những thay đổi về tính sẵn có của công nghệ blockchain để
đảm bảo Thị trường OmniBazaar được quảng cáo bởi và thông qua các Kênh; (v) những thay đổi trong vị trí cạnh
tranh của Thị trường OmniBazaar trong thương mại điện tử và không gian thị trường Internet ngang hàng, bao gồm
việc các công ty và người tham gia cạnh tranh trên thị trường Internet có ảnh hưởng xấu đến khả năng khai thác
thương mại Thị trường OmniBazaar của Công ty hay không; (vi) trách nhiệm mà Công ty có thể bị khiếu nại do vi
phạm sở hữu trí tuệ và các vấn đề liên quan đến công nghệ của bên thứ ba được đưa vào Thị trường OmniBazaar,
bao gồm
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công nghệ blockchain; (vii) khả năng của Công ty để giữ lại và thu hút nhân sự và nhân viên cần thiết để thiết kế,
triển khai, phát triển và vận hành Thị trường OmniBazaar và doanh thu để quản lý, hỗ trợ và vận hành Thị trường
OmniBazaar; (viii) các thay đổi về tài chính, quy định tiền kỹ thuật số, chứng khoán, kế toán, tiêu chuẩn hoặc chính
sách thuế, và việc xác định hoặc giải thích ảnh hưởng đến sự công nhận được hoặc mất, định giá lợi thế thương
mại, ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại và các vấn đề khác; (ix) các hạn chế về hiệu quả của các quy trình nội
bộ của Công ty đối với quản lý rủi ro, kiểm soát rủi ro, đo lường và mô hình hóa, và các mô hình nói chung, đặc biệt
khi nó liên quan đến các công ty tập trung vào blockchain nói chung; (x) liệu Công ty có thành công trong việc theo
kịp với các đối thủ cạnh tranh trong việc phát triển và sử dụng các công nghệ blockchain hay không; (xi) sự xuất
hiện của các lỗi hoạt động, chẳng hạn như các lỗi hệ thống; và (xii) Sự hiệu quả - những yếu tố này hoặc các yếu tố
khác hoặc sự kiện không lường trước có thể có trên thành công của Thị trường OmniBazaar và những hậu quả bổ
sung mà điều này có thể có đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Trình tự trong đó các yếu tố trên được
trình bày không phải là dấu hiệu cho khả năng xảy ra của chúng hoặc mức độ tiềm ẩn về hậu quả của chúng.
CẢNH BÁO VỀ CÁC TUYÊN BỐ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Một số tuyên bố trong White Paper tạo thành các tuyên bố hướng tới tương lai. Khi được sử dụng trong White
Paper này, các từ “có thể”, “sẽ”, “nên”, “dự án”, “dự đoán”, “tin tưởng”, “ước tính”, “ý định”, “mong đợi”, “tiếp
tục” và các cách diễn tả tương tự hoặc phủ nhận của chúng thường được dùng để xác định các tuyên bố hướng tới
tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm các hành động dự định và mục tiêu hiệu suất của Công ty,
liên quan đến những rủi ro đã biết, không chắc chắn và các yếu tố quan trọng khác có thể dẫn đến các kết quả thực
tế, hiệu suất hoặc thành tích của Công ty trong việc phát triển của nó trên Nền tảng OMNIBAZAAR với OMNICOIN
khác nhau đáng kể với bất kỳ kết quả, hiệu suất, hoặc thành tích nào trong tương lai được thể hiện hoặc ngụ ý bởi
những tuyên bố về tương lai. Không có sự đại diện hoặc đảm bảo nào được thực hiện đối với hiệu suất trong tương
lai hoặc các tuyên bố hướng tới tương lai. Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai trong White Paper chỉ nói đến
vào thời điểm này. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ hoặc cam kết phổ biến bất cứ bản cập nhật
hoặc sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào có trong tài liệu này để phản ánh bất kỳ thay đổi
nào về kỳ vọng của mình hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh. Người mua tiềm
năng của OMNICOIN TOKEN không được hiểu White Paper là tư vấn đầu tư, pháp lý, thuế, pháp lý, tài chính, kế
toán hoặc tư vấn khác và White Paper không nhằm cung cấp cơ sở duy nhất cho bất kỳ đánh giá nào về việc mua
Token OmniCoin. Trước khi sở hữu Token OmniCoin, nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo ý kiến pháp lý, đầu tư,
thuế, kế toán và các cố vấn khác để xác định lợi ích, trách nhiệm và các hậu quả khác của việc mua hàng đó.
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Tóm Tắt
[LƯU Ý: “White Paper” mô tả một hệ thống thị trường hiện đang hoạt động. Chúng tôi
đã triển khai và phát hành hầu hết các tính năng và chức năng được mô tả. Bạn có thể
xác định các cải tiến được lên kế hoạch trong tương lai bằng ngôn ngữ "chuyển tiếp".
Các từ như “có thể”, “sẽ”, “lập kế hoạch”, “dự đoán”, “ý định”, “mong đợi”, v.v. xác
định các kế hoạch tương lai này.]
OmniBazaar là một loại thị trường thương mại điện tử mới, loại bỏ các trung gian
và ngân hàng khỏi thương mại điện tử. OmniBazaar sử dụng kiến trúc “peer-topeer-to-peer” đã được cấp bằng sáng chế để loại bỏ các trung gian. Nó sử dụng tiền
kỹ thuật số để loại bỏ các ngân hàng. Phí OmniBazaar thấp hơn 100% so với các
trang web thương mại điện tử hiện có như eBay và Amazon. Người dùng
OmniBazaar thỏa thuận trực tiếp với nhau, thay vì thông qua một trang web trung
tâm như Amazon hoặc eBay

Hệ sinh thái OmniBazaar được tích hợp một tiền kỹ thuật số gọi là OmniCoin.
OmniCoin có các tính năng sau:


Thời gian xử lý khối nhỏ hơn 10 giây,



Khả năng xử lý hàng chục nghìn giao dịch mỗi giây,
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Người dùng có thể giải quyết chuyển địa chỉ đến một tên chứ không phải một số,



Giao thức đồng thuận bằng chứng về sự tham gia (Proof of Participation -PoP),



Một hệ thống tiếp thị sử dụng người có ảnh hưởng đến cộng đồng



Lan tỏa thông điệp xã hội,



Theo dõi danh tiếng thương hiệu,



Các đại lý ủy quyền,



Tiền thưởng để cung cấp ưu đãi người dùng cho sự tham gia và phát triển.

Với OmniBazaar, người tiêu dùng trực tuyến được hưởng lợi từ mức giá thấp hơn và
thoát khỏi việc bị theo dõi bởi "dữ liệu lớn" và tiếp thị "đẩy". Những người có ảnh
hưởng xã hội hưởng lợi từ hệ thống giới thiệu đơn giản và cho phép họ kiếm tiền từ
mạng xã hội của họ. Người dùng có thể kiếm tiền bằng cách xuất bản danh sách cho
người dùng khác hoặc cung cấp dịch vụ ký quỹ trên thị trường.
OmniBazaar sử dụng Bitcoin và OmniCoins để thanh toán (thay vì thẻ tín dụng hoặc
PayPal). Vì vậy, OmniBazaar cung cấp một "cổng thanh toán" cho người dùng tiền kỹ
thuật số mới để có được Bitcoin hoặc OmniCoin đầu tiên của họ. Những người dùng
mới này có thể nhận coin bằng cách bán hàng hóa và dịch vụ trên Thị trường
OmniBazaar. Điều này làm giảm "rào cản gia nhập" khi lần đầu tiên sở hữu tiền kỹ
thuật số.
Các nhà bán hàng trực tuyến có kinh nghiệm là thị trường mục tiêu cho OmniBazaar.
Người dùng Amazon, eBay, Upwork, Guru, v.v. phản hồi tốt với phí thấp của
OmniBazaar. Thị trường mục tiêu này không quan tâm, và sẽ không sử dụng, giấu tên.
Họ không phải quan tâm đến các tính năng như che giấu địa chỉ internet, tiền kỹ thuật
số không thể truy cập và các dịch vụ ẩn. Tuy nhiên, hầu hết các thị trường phân tán
khác tập trung vào các tính năng này. Và, như vậy làm cho các thị trường này dễ xảy ra
các hoạt động "chợ đen" bất hợp pháp. Thay vì vậy, OmniBazaar tập trung vào việc
cung cấp một nền tảng sẽ mở rộng để đáp ứng nhu cầu thương mại điện tử của "thị
trường hợp pháp" toàn cầu.
OmniBazaar cũng có thể phục vụ 2,5 tỷ người "phi ngân hàng" trên toàn thế giới.
Những người này không thể sử dụng hầu hết các trang web thương mại điện tử khác vì
các trang web đó yêu cầu họ phải có thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng.

Thị trường OmniBazaar và Sự kiện phát hành Token của OmniCoin
Nhiều Sự kiện phát hành Token ra mắt thành công trước khi chúng có sản phẩm khả thi
tối thiểu, phần mềm hoạt động, hoặc thậm chí là một Token. Kết quả là, nhiều Sự kiện
phát hành Token như vậy không mang lại giá trị thỏa đáng cho người mua Token hoặc
cộng đồng tiền kỹ thuật số.
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Thay vào đó, chúng tôi tiến hành việc phát hành Token OmniCoin của mình sau khi đã
ra mắt thị trường OmniBazaar. Người mua Token tiềm năng có thể sử dụng sản phẩm
phần mềm chức năng được thử nghiệm. Chúng tôi tin rằng điều này thể hiện một đề
xuất giá trị hấp dẫn.
Phần mềm thị trường OmniBazaar độc quyền của chúng tôi cung cấp điều kiện để tạo
một thị trường rẻ tiền, phân cấp, xã hội và hiệu quả. OmniCoin cung cấp ưu đãi người
dùng, ủy quyền, danh tiếng và các tính năng cốt lõi khác. Chúng tôi tự tin rằng
OmniCoin và OmniBazaar sẽ nổi lên như một tác nhân mạnh mẽ cho sự thay đổi trong
lĩnh vực P2P. Chúng giới thiệu một giải pháp hấp dẫn cho một thế giới bao gồm hàng
tỷ người mua bán trực tuyến.
LƯU Ý: Phiên bản mới nhất của phần mềm OmniBazaar / OmniCoin có sẵn tại
http://download.omnibazaar.com. White Paper cũng cung cấp mô tả về chức năng hiện
tại của phần mềm.

Bằng sáng chế Tiện ích tại Hoa Kỳ của chúng tôi
Công ty OmniBazaar, Inc. có bằng sáng chế của Hoa Kỳ cho “Thị trường mua sắm
Internet phân cấp” (US9519925). Bằng sáng chế này mô tả một kiến trúc thị trường
"peer-to-peer-to-peer". Kiến trúc đó khác với các hệ thống chia sẻ tệp ngang hàng như
BitTorrent hoặc µTorrent. Sự kiện phát hành Token của chúng tôi khác với một số đơn
vị khác ở chỗ chúng tôi có bằng sáng chế về phương pháp chúng tôi sử dụng để tạo ra
và vận hành thị trường của mình. Nhiều nhà đầu tư tin rằng có bằng sáng chế mang đến
cho công ty một lợi thế cạnh tranh. Họ cảm thấy rằng một bằng sáng chế giúp cải thiện
vị trí thị trường và khả năng tồn tại lâu dài của công ty. Chúng tôi mong đợi bằng sáng
chế này có thể giúp chúng tôi bảo vệ công nghệ của mình khỏi những kẻ bắt chước.
Chúng tôi cũng hy vọng nó sẽ thu hút người mua Token, những người đang tìm kiếm
công nghệ và giá trị “cụ thể”. Nhưng, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bằng sáng chế
của chúng tôi sẽ đạt được những mục tiêu này. (Xem các yếu tố rủi ro trong Bản ghi
nhớ kèm theo.) Chi tiết về bằng sáng chế có sẵn trong phần có tiêu đề "Thông tin kỹ
thuật OmniBazaar".

Thị trường phân tán OmniBazaar
OmniBazaar, Inc. đã phát triển một chương trình phần mềm miễn phí thực hiện các chức
năng sau:


Tạo mạng chia sẻ dữ liệu ngang hàng.



Kết nối máy tính của người dùng với mạng đó.



Cho phép các cá nhân và doanh nghiệp mua bán hàng hóa và dịch vụ với nhau.
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Cho phép thanh toán tự động cho các giao dịch mua bằng OmniCoin và Bitcoin



Tặng thưởng cho người dùng cung cấp dịch vụ có lợi cho người dùng khác và thị
trường.



Phân phối OmniCoins miễn phí cho người tham gia và giới thiệu bạn bè của họ.



Cung cấp dịch vụ ủy thác cho phép người dùng kinh doanh với những người
dùng khác mà họ không biết hoặc tin tưởng.



Theo dõi và sử dụng thông tin danh tiếng về người dùng của thị trường.

Ứng dụng miễn phí hiện có sẵn cho Windows, Mac và Linux. Ứng dụng sẽ sớm có sẵn cho
Android, iPhone và iPad.

Trường hợp sử dụng
Chúng tôi tin rằng nền tảng của chúng tôi là sự phù hợp tự nhiên đối với một số trường
hợp sử dụng hấp dẫn và quan trọng. Có nhiều ứng dụng cho phép OmniBazaar phục vụ
một số cử tri. Chúng tôi tin rằng bộ vỏ sử dụng dưới đây cung cấp cho chúng tôi một
lợi thế cạnh tranh độc đáo và sẽ thúc đẩy việc áp dụng và sử dụng OmniCoin.

Mua và bán
Mua bán hàng hóa và dịch vụ là trường hợp sử dụng rõ ràng nhất cho Thị trường
OmniBazaar. Đây là trường hợp sử dụng chính của phần mềm OmniBazaar miễn phí.
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Chúng tôi mong muốn thu hút người dùng hiện tại của Amazon, Upwork, eBay, Fiverr,
Guru và Craig's List, vv…
Cổng thanh toán tiền số nội bộ
OmniBazaar có thể hoạt động như một "cổng thanh toán" cho người dùng tiền kỹ thuật
số mới. Người dùng mới có thể nhận được tiền kỹ thuật số đầu tiên bằng cách bán hàng
hóa và dịch vụ trên thị trường. Điều này tránh các bước nhận tài khoản trên sàn giao
dịch và chuyển tiền vào tài khoản đó. Làm cho việc sở hữu và sử dụng tiền kỹ thuật số
một cách dễ dàng có thể mở ra cơ hội cho hàng tỷ người dùng mới. Chúng tôi gọi
trường hợp sử dụng này là "đổi tiền lấy crypto℠ " hoặc "đổi lấy bitcoin".
Người dùng cũng có thể tạo danh sách trên thị trường để mua hoặc bán tiền kỹ thuật số
trong khu vực của họ, để đổi lấy tiền fiat. Trường hợp sử dụng này giống như của
LocalBitcoins.com và WallOfCoins.
Trung tâm kinh tế chia sẻ
OmniBazaar có thể cung cấp các dịch vụ kinh tế chia sẻ như AirBnB, dogVacay,
RelayRides và TaskRabbit. Trường hợp sử dụng này khả dụng với phiên bản hiện tại
của OmniBazaar. Tuy nhiên, lộ trình phát triển của chúng tôi bao gồm việc tạo ra các
giao diện người dùng chuyên biệt để chia sẻ các dịch vụ.
Thị trường phân cấp tiền số mã hóa.
Chúng tôi dự định tung ra thị trường tiền kỹ thuật số phân tán bằng cách sử dụng công nghệ
"hoán đổi nguyên tử". Điều này sẽ cho phép Thị trường OmniBazaar hỗ trợ đa dạng các loại
tiền kỹ thuật số.
Hợp đồng cho sự khác biệt
OmniCoin có kế hoạch hỗ trợ các hợp đồng cho sự khác biệt.
Giao dịch từ xa an toàn
Chức năng ủy quyền của chúng tôi cho phép người dùng thực hiện các giao dịch từ
xa một cách an toàn. Bằng cách sử dụng trung gian ủy thác đáng tin cậy, người dùng
có thể xử lý an toàn với người mua và người bán không xác định và không đáng tin
cậy.
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Quy mô thị trường liên quan
Hầu hết dân số trưởng thành trên thế giới là những người dùng tiềm năng của thị
trường OmniBazaar.
OmniBazaar có thể phục vụ nhiều người trong số 2,5 tỷ người "không có tài khoản
ngân hàng" trên toàn thế giới. Những người như vậy không thể sử dụng các trang web
thương mại điện tử hiện tại vì các trang web đó yêu cầu người dùng phải có thẻ tín
dụng và tài khoản ngân hàng.

Sự cạnh tranh
Có một số đơn vị hiện đang tham gia trong không gian thị trường phân tán. Chúng bao
gồm Openbazaar, Syscoin, BitBay và Particl. Đánh giá của chúng tôi về các thị trường
này cho thấy rằng họ thiếu các tính năng và chức năng chính như của Thị trường
OmniBazaar. Và, họ tập trung vào một phân đoạn khác của thương mại điện tử công
khai. Lợi thế cạnh tranh của OmniBazaar bao gồm:


Chúng tôi đã thiết kế và đặt mục tiêu OmniBazaar chỉ để phục vụ “thị trường
hợp pháp”. OmniBazaar không hỗ trợ sử dụng ẩn danh, dịch vụ che giấu IP
hoặc dịch vụ ngầm. Hơn nữa, OmniBazaar có một hệ thống “chính sách cộng
đồng”. Chính sách cộng đồng cho phép xóa danh sách cho hàng hóa và dịch vụ
bất hợp pháp thông qua việc sử dụng hệ thống bỏ phiếu của người dùng.



OmniBazaar trả tiền cho những người dùng cung cấp dịch vụ và cơ sở hạ
tầng cho thị trường. Dịch vụ bao gồm hành động như một máy chủ danh
sách, cung cấp dịch vụ ủy quyền và giới thiệu người dùng mới. OmniBazaar
thưởng cho hành vi người dùng có lợi cho thị trường. Điều này khuyến khích
sự tham gia tích cực của người dùng, thúc đẩy giới thiệu "truyền miệng" và
tăng tỷ lệ giữ chân người dùng.



Chúng tôi đã thiết kế kiến trúc “peer-to-peer-to-peer” của OmniBazaar để phục
vụ hàng trăm triệu người dùng. Kiến trúc này làm cho dễ sử dụng trên điện
thoại di động, "ứng dụng rút gọn" và người dùng không thường xuyên để có thể
niêm yết và bán trên thị trường. Danh sách của họ có thể tồn tại trên thị trường
ngay cả khi họ không giữ phần mềm OmniBazaar chạy trên thiết bị của họ.

Phân chia thị trường trực tuyến
Hai mươi năm trước, eBay và Amazon đã cách mạng hóa nền kinh tế “khách hàng với
khách hàng” (C2C). Họ đã thay đổi cách người mua và người bán có thể tìm và tương
tác với nhau. Kể từ đó, các mô hình thị trường truyền thống trực tuyến đã thay đổi một
ít. Tuy nhiên, công nghệ ngang hàng (P2P) hiện nay đưa ra một cơ hội hiếm có cho sự
phân chia. Công nghệ ngang hàng cung cấp các cải tiến về cả chức năng lẫn triết lý. Sự
phân chia xảy ra ở một số phân đoạn thị trường khác nhau. Các phân đoạn đó bao gồm:


Các thị trường mua sắm thương mại điện tử như Amazon và Alibaba,



Thị trường trực tuyến cho các dịch vụ chuyên nghiệp (như Guru và Upwork),
Page 10 of 21

OmniBazaar Distributed Marketplace—OmniCoin Cryptocurrency — Whitepaper



Các dịch vụ “Kinh tế chia sẻ” (như Uber và AirBnB),



Bán các mặt hàng cá nhân (như eBay và Etsy),



Dịch vụ Gig và hợp đồng (như Fiverr và GigaBucks),



Các giao dịch tiền kỹ thuật số cục bộ (như LocalBitcoins và Wall of Coins).

Ví dụ, Forbes đã báo cáo về các xu hướng trong thị trường "dịch vụ chuyên nghiệp".
Theo báo cáo đó, “trong khi công ty tư vấn toàn cầu McKinsey đã phát hiện ra rằng có
khoảng 68 triệu dịch giả tự do ở Hoa Kỳ, Bộ Lao động Hoa Kỳ đã thừa nhận rằng họ
đã nổ lực để xác định số lượng. Và ... trước khi chúng ta biết điều đó, công việc tự do
có thể vượt qua công việc truyền thống nhàm chán... sự gia tăng số lượng người du
mục kỹ thuật số - những người sử dụng công nghệ để hoàn thành công việc của họ mà
không cần đến văn phòng công ty - đã khiến nhiều người thắc mắc các thị trường trực
tuyến có thể tiến xa đến đâu. ”Trong cùng bài báo, Forbes đưa ra một trường hợp về lý
do tại sao các nền tảng được tích hợp blockchain sẽ làm phân chia lĩnh vực thị trường
trực tuyến. Nhu cầu về nền tảng thị trường được tích hợp blockchain hứa hẹn sẽ cung
cấp một môi trường màu mỡ cho OmniBazaar. Và, nhóm OmniBazaar có kinh nghiệm,
công nghệ và tầm nhìn để đưa ra hứa hẹn đó.

Trường hợp loại bỏ trung gian
OmniBazaar tăng cường quyền riêng tư của người dùng, cải thiện tính minh bạch về
giá và cho phép các giao dịch thương mại hiệu quả hơn. Bằng cách loại bỏ người trung
gian, chúng tôi có thể làm điều này với mức giá miễn phí hoặc rẻ hơn nhiều so với các
thị trường tập trung. Các tương tác ngang hàng loại bỏ người trung gian cũng có thể
thúc đẩy một cộng đồng xã hội mạnh mẽ.

Các định nghĩa
OmniBazaar, Inc. (“Ban điều hành công ty”)
OmniBazaar, Inc. là một công ty phát triển phần mềm tại Hoa Kỳ, nắm giữ các bằng
sáng chế và thương hiệu liên kết với OmniBazaar và OmniCoin. OmniBazaar, Inc. là
một công ty Delaware “C”.
Giao thức OmniBazaar
Các thông số kỹ thuật và thiết kế phần mềm được lập trình trong ứng dụng phần mềm
OmniBazaar. Giao thức này xác định các thông số hoạt động của Thị trường
OmniBazaar. Richard Crites, CEO và người sáng lập công ty OmniBazaar, Inc. đã tạo
ra Giao thức OmniBazaar.
Thị trường OmniBazaar
Mạng ngang hàng trong đó người dùng niêm yết các sản phẩm, dịch vụ, tiền tệ và các tài
sản khác để bán. Thị trường cũng cung cấp hệ thống thanh toán cho các giao dịch
Page 11 of 21

OmniBazaar Distributed Marketplace—OmniCoin Cryptocurrency — Whitepaper

giữa người mua và người bán. Công ty OmniBazaar, Inc. không tham gia vào một bên nào
trong bất kỳ giao dịch nào trên thị trường. Tất cả giao dịch chỉ xảy ra giữa người mua và
người bán.

OmniCoin
OmniCoin là một Token tiện ích và tiền kỹ thuật số được phát triển để sử dụng trong Thị
trường OmniBazaar.
Chúng tôi đã xây dựng Thị trường OmniBazaar để trở thành một thị trường sử dụng
tiền kỹ thuật số linh hoạt. Phiên bản hiện tại cho phép sử dụng cả OmniCoin và Bitcoin
để thanh toán trên thị trường. Tuy nhiên, một số tính năng thị trường cao cấp chỉ khả
dụng khi sử dụng OmniCoin. Chúng tôi hy vọng sẽ hỗ trợ nhiều đồng tiền kỹ thuật số
hơn trong tương lai.
Ủy quyền phân phối
Chúng tôi đã triển khai mô-đun ủy quyền để cho phép người dùng tình nguyện làm
trung gian giữa người mua và người bán không biết hoặc tin tưởng lẫn nhau. Người
dùng trả một khoản phí nhỏ cho đại lý ủy quyền được chọn khi họ chọn sử dụng tính
năng ủy quyền.
Các nhà cung cấp dịch vụ
“Nhà cung cấp dịch vụ” là những người dùng cung cấp dịch vụ hỗ trợ người
dùng khác và thị trường. Các loại nhà cung cấp dịch vụ bao gồm:


Bộ xử lý giao dịch (“thợ mỏ”),



Đại lý ủy quyền, nhà xuất bản danh sách và



Người giới thiệu người dùng mới vào mạng.

Theo quan điểm của chúng tôi, công ty OmniBazaar cũng là nhà cung cấp dịch vụ.
Dịch vụ của nó là phát triển, nâng cao, quản trị và duy trì phần mềm Thị trường
OmniBazaar. Các nhà cung cấp dịch vụ nhận được nhiều ưu đãi thị trường khác
nhau (xem bên dưới).

Thông tin kỹ thuật OmniCoin
Bảng phân tích dưới đây là danh sách các chức năng hiện được cung cấp bởi phần
mềm của chúng tôi. Việc có một nền tảng thị trường hoạt động, khả dụng, phân tán,
đặt chúng tôi tránh khỏi sự cạnh tranh.


Bảo mật Blockchain: Bằng chứng sự tham gia (Proof of Participation - PoP)



Tổng cung: 25,000,000,000
Page 12 of 21

OmniBazaar Distributed Marketplace—OmniCoin Cryptocurrency — Whitepaper



Thời gian xử lý khối: nhỏ hơn 10 giây



Khả năng mở rộng đến hàng chục nghìn giao dịch mỗi giây



Địa chỉ dễ dàng: Gửi / nhận tên tài khoản, không phải số



Phân phối ủy quyền



Trò chuyện phân tán



Hệ thống danh tiếng của người dùng



Ưu đãi mua lại tài khoản người dùng



Phần thưởng giới thiệu

Bằng chứng tham gia (Proof of Participation - PoP)
Bằng chứng tham gia (PoP) là một giao thức bảo mật tiền kỹ thuật số mới. Một thành
phần của PoP là giao thức chứng nhận phân phối cổ phần (DPoS) của Bitshares. Chúng
tôi đã khai triển và mở rộng DPoS bằng cách đưa vào bốn số liệu khác. Phần mềm sử
dụng các số liệu này để xác định nhóm người dùng nào có thể xử lý giao dịch. PoP chỉ
giao phó việc xử lý giao dịch cho những người dùng thị trường hoạt động tích cực nhất.
Những người dùng này sẽ thiệt hại nhiều nhất từ việc cố gắng hack hoặc tấn công
blockchain.
Sau đây là số liệu Bằng chứng tham gia được sử dụng để chọn Bộ xử lý giao dịch:


Sự tin tưởng (phiếu bầu DPoS bởi những người dùng khác)



Điểm danh tiếng trên thị trường OmniBazaar



Hoạt động như một người tuyên truyền (số lượng người dùng mới qua giới thiệu)



Hoạt động như Nhà xuất bản (số danh sách được xuất bản cho những người khác).



Độ tin cậy

Tăng tính năng được kích hoạt bởi Blockchain
Đã có nhiều thị trường trực tuyến C2C thành công. Một số có tên và lịch sử nổi
tiếng, chẳng hạn như eBay. Blockchain hứa hẹn những cải tiến đáng kể về chức
năng, khả năng sử dụng và tính kinh tế. Blockchain cung cấp sổ kế toán phân tán có
thể xác minh của các giao dịch tài chính. Tuy nhiên, nó cũng có thể lưu trữ dữ liệu
nhạy cảm khác.
Blockchain OmniCoin lưu trữ các giao dịch tài chính, tất nhiên. Nó cũng lưu trữ các
số liệu về an ninh blockchain và dữ liệu để xác minh tính xác thực của danh sách
người dùng trên thị trường. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc sử dụng blockchain
OmniCoin dưới đây.
Blockchain OmniCoin cũng là trung tâm của chức năng ủy thác thị trường
OmniBazaar. Tính năng ủy thác này cho phép một nhóm giao dịch lớn hơn bằng cách
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tăng cường sự tin tưởng. Hệ thống ký quỹ OmniBazaar cho phép các điều kiện phát
hành hợp lý và sẽ giúp giảm thiểu gian lận. Chúng tôi đã triển khai tính năng ký quỹ
OmniCoin bằng cách sử dụng giao dịch đa ký tự 2 trong 3. Nó rất dễ sử dụng và có một
mạng lưới phân phối các đại lý ủy thác.
Dữ liệu được lưu trữ trên blockchain OmniCoin cũng cho phép "kiểm soát cộng đồng"
trên thị trường. Việc này cung cấp một cách để người dùng “bỏ phiếu” (và, với đủ sự
đồng thuận, phản bác) danh sách thị trường. Hệ thống này giúp xóa bỏ danh sách có nội
dung bất hợp pháp hoặc bị cấm. Tính năng này khiến cho bọn tội phạm và khủng bố
khó sử dụng OmniBazaar cho các hoạt động “chợ đen” hơn.

Lưu trữ danh sách thị trường
Lưu trữ danh sách thị trường trên blockchain OmniCoin sẽ không hiệu quả. Như vậy là
một trở ngại lớn cho khả năng mở rộng và tính hiệu suất. Nó sẽ dẫn đến một blockchain
to lớn và cồng kềnh. Thay vào đó, chúng tôi lưu trữ danh sách và thông tin về người
bán trong cơ sở dữ liệu phân tán. Mỗi nút của cơ sở dữ liệu phân tán có thể lưu trữ
nhiều danh sách. Chúng tôi lưu trữ thông tin về những nút chứa danh sách trong bảng
băm được phân tán. Kiến trúc này cho phép người bán "không chính thức" và "không
thường xuyên", những người không muốn vận hành 1 nút, để đặt danh sách của họ trên
các nút do người dùng khác điều hành. Những người dùng "lite" này trả một khoản phí
nhỏ cho các nút "nhà xuất bản" lưu trữ danh sách của họ.

Thông tin được lưu trữ trên Blockchain
Tất nhiên, các giao dịch tài chính phải được lưu trữ trên blockchain OmniCoin. Chúng
tôi cũng lưu trữ trên blockchain các loại thông tin khác mà người dùng xấu có thể muốn
giả mạo. Ví dụ, chúng tôi lưu trữ trên các số liệu blockchain nhằm xác định người dùng
đủ điều kiện để xử lý các giao dịch. Các chỉ số này bao gồm sự uy tín, giới thiệu và chỉ
số xuất bản danh sách. Chúng tôi cũng lưu trữ một băm của mỗi danh sách mới, để sau
này chúng tôi có thể xác minh người sáng tạo và tính toàn vẹn của danh sách đó. Trong
mỗi trường hợp này, dữ liệu được lưu trữ đi kèm với một giao dịch tài chính.

Phân phối Token ưu đãi
OmniCoins đóng vai trò không thể thiếu trong Thị trường OmniBazaar. Vì vậy, có một
cơ hội mạnh mẽ để sử dụng Token OmniCoin nhằm tạo cơ sở người dùng tương tác.
Việc giao coin cho người dùng mới mở đường cho việc sử dụng ngay lập tức của thị
trường, cũng như tăng trưởng dài hạn. Chúng tôi đã phát triển một quy trình đơn giản,
mạnh mẽ, và minh bạch để phát triển cơ sở người dùng của chúng tôi với Token
OmniCoin. Việc phân phối Token miễn phí này là một phần quan trọng trong chiến
lược triển khai của chúng tôi. OmniBazaar sẽ phân phối khoảng 26% của tất cả Token
làm ưu đãi cho việc tham gia sở hữu Token của người dùng.
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Ưu đãi thị trường
Cách tốt nhất để đảm bảo đủ người dùng cung cấp đủ dịch vụ trong mạng là thưởng
cho những người đang cung cấp dịch vụ. Một ví dụ hoàn hảo là phần thưởng Bitcoin và
các loại tiền kỹ thuật số khác trả tiền cho người dùng để “khai thác”. OmniBazaar
thưởng cho những hành động góp phần vào sức khỏe, tăng trưởng và sự ổn định của thị
trường. Điều này bao gồm tất cả các chức năng được thực hiện bởi Nhà cung cấp dịch
vụ trong Thị trường OmniBazaar. Phần mềm OmniBazaar tính toán và phân phối các
phần thưởng này cho các Nhà cung cấp dịch vụ thích hợp. OmniBazaar thanh toán các
ưu đãi này bằng OmniCoins được tạo trong quá trình xử lý giao dịch và từ phí giao
dịch.

Phí giao dịch
Người dùng Thị trường OmniBazaar trả một khoản phí giao dịch nhỏ (tùy chọn) cho
mỗi giao dịch trên thị trường. Giá trị mặc định là một phần trăm (1,0%) phí giao dịch
do người bán thanh toán trong mỗi giao dịch. Phí giao dịch này được chia giữa
OmniBazaar, Inc. và người giới thiệu của người mua và người bán. (Xem biểu đồ Phí
giao dịch bên dưới.)
Phí giao dịch được thanh toán cho OmniBazaar, Inc. bởi người bán là tùy chọn và có
thể lựa chọn bởi người dùng. Phí dao động từ 0 đến 2% (0,0–2.0%). Bằng cách chọn
phần trăm phí, người bán chọn số lượng "ưu tiên" được cung cấp cho danh sách của họ.
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Người bán có thể tránh khoản phí nửa phần trăm mặc định (0,5%) cho OmniBazaar.
Nhưng danh sách của họ sẽ nhận được mức độ ưu tiên thấp nhất được hiển thị trong kết
quả tìm kiếm. Người bán cũng có thể "quảng cáo" danh sách của họ bằng cách trả phí
giao dịch cao hơn.
Người bán cũng có thể chọn không tham gia một nửa phần trăm (0,5%) phí giao dịch
thu hút người dùng (Tiền thưởng giới thiệu). Người bán chọn không thanh toán bất kỳ
khoản phí giới thiệu nào cũng không nhận được bất kỳ khoản tiền thưởng giới thiệu
nào. Theo mặc định, người bán nhận được tiền thưởng dựa trên tất cả người dùng mới
mà họ đã giới thiệu.

Phí giao dịch và ưu đãi thị trường rất quan trọng đối với sự thành công của Thị trường.
Họ thưởng cho người dùng cung cấp dịch vụ và người dùng “thuế” chỉ sử dụng dịch vụ.
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Transaction Fees

OmniBazaar
Receives:

Providers
Receive:

Total Fees
Paid:

OmniBazaar (Software Maintenance)

0.0–2.00%

0.00%

0.0–2.00%

Referrers of Buyer and Seller

0.00%

0.0–0.50%

0.0–0.50%

0.0–0.25%
each
0.0–0.50%

Listing Publisher Fees

0.00%

Variable

Variable

Escrow Agent Fees

0.00%

Variable

Variable

0.00%

Variable

Variable

Total

0.0–2.50%

Optional Service Fees

Total

Cơ cấu phí trên đây có thể thay đổi. Trong tương lai, chúng tôi dự định các khoản
phí này sẽ được quyết định bởi người dùng dựa trên động lực thị trường.

Tổng số OmniCoin được phân phối
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Tổng số OmniCoin được phân phối
Bonus

Coins Created

Distribution Rate

4.415 billion

16 years

3.21 billion

Years 17–27.18

Software Development

2.523 billion

4 years

Token Sale Event

8.4 billion

User Welcome Bonuses

1.4 billion

~1,000,000 users

User Referral Bonuses

3 billion

~8,360,000 users

First Sale Bonuses

2 billion

~19,600,000 sales

Faucet, Crowd Funding
and Advisors

52 million

At launch

TOTAL

25.0 billion

Block Subsidy

Sau 16 năm, tỷ lệ lạm phát của đồng tiền mới được tạo ra trong quá trình xử lý giao
dịch (khai thác) sẽ là 315.363 triệu đồng mỗi năm. (Điều này tạo ra khoảng 1,5% lạm
phát hàng năm trong những năm 17-27).

Về BitShares và Graphene
Chúng tôi đã xây dựng OmniCoin trên cơ sở mã nguồn mở BitShares 2.0 (BTS).
Nhưng, các nhà phát triển OmniCoin đã thêm nhiều tính năng và chức năng quan trọng
vào Bitshares. Ví dụ, chúng tôi đã nâng cấp phương thức bảo mật blockchain từ Bằng
chứng ủy quyền cổ phần (DPoS) lên Bằng chứng của sự tham gia (PoP).
Một lý do quan trọng mà chúng tôi chọn để xây dựng OmniCoin trên BitShares là vì
BitShares sử dụng Graphene. Graphene là việc tiến hành một mã nguồn mở
blockchain C + + có thể xử lý hàng chục ngàn giao dịch mỗi giây. Một số dự án
khác, chẳng hạn như Steemit.com và PeerPlays.com, sử dụng Graphene. Chúng tôi đã
chọn Graphene để đảm bảo rằng OmniCoin sẽ có thể theo kịp với sự phát triển của thị
trường OmniBazaar.

Lộ trình phát triển
Công ty có kế hoạch tổ chức Sự kiện phát hành Token vào năm 2018, với thời gian và
cơ cấu chính xác sẽ được công bố vào cuối năm nay. Sau đây là lộ trình phát triển và
tiến trình OmniBazaar và OmniCoin:
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Chứng minh tính khả thi của thị trường
Tích hợp OmniCoin vào thị trường
Hệ thống ủy quyền phân phối
Theo dõi tình trạng phân phối
Thông tin liên lạc của người dùng được phân phối
Tiền thưởng và ưu đãi cho người dùng
Thử nghiệm phiên bản alpha
Thử nghiệm riêng tư phiên bản beta
Thử nghiệm công khai phiên bản beta

Q4 2015 (Done)
Q1 2016 (Done)
Q2 2016 (Done)
Q3 2016 (Done)
Q4 2016 (Done)
Q1 2017 (Done)
Q2 2017 (Done)
Q3 2017 (Done)
Q4 2017 (Done)

Cải thiện khả năng mở rộng quy mô và giao diện người dùng mới
Khởi chạy OmniBazaar và OmniCoin
Đăng ký tài khoản người dùng / Air-drop (giai đoạn đầu)
Bán Token (bốn giai đoạn)
Niêm yết lên sàn giao dịch
Ví điện tử
Ứng dụng di động (Android và iOS)
Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số phân tán
Tài sản do người dùng phát hành

Q1 2018
Q2 2018
Q2 2018
Q3 2018
Q3 2018
Q4 2018
Q4 2018
Q1 2019
Q2 2019

LƯU Ý: Đây là những ý tưởng hiện tại của chúng tôi về các dự án phát triển quan
trọng nhất trong tương lai. Ngoài ra cũng cung cấp ước tính của chúng tôi về thời gian
cần thiết để hoàn thành chúng. Trình tự và mốc thời gian của các dự án có thể thay
đổi.
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Kế hoạch quản trị bởi nền tảng OmniCoin
Chúng tôi dự định tạo ra một nền tảng phi lợi nhuận sẽ là cơ quan quản trị cho tiền kỹ
thuật số OmniCoin. Như hiện đang được hình dung, nhiệm vụ của nền tảng sẽ là thúc
đẩy một hệ sinh thái mở, mạnh mẽ cho OmniCoin. Nó cũng sẽ cung cấp hỗ trợ quản
trị, tổ chức, pháp lý và tài chính cho sự phát triển trong tương lai. Nhiều loại tiền kỹ
thuật số và các dự án nguồn mở khác có nền tảng hỗ trợ chúng. Ví dụ như nền tảng
IOTA, nền tảng Ethereum, nền tảng Mozilla và nền tảng Linux. Chúng tôi dự định mô
phỏng những ví dụ này với nền tảng cho OmniCoin.
Hội đồng quản trị của nền tảng sẽ bao gồm những người tham gia hàng đầu trong Mạng lưới
Thị trường OmniBazaar, dựa trên điểm số Bằng chứng Tham gia (PoP) của họ.

Sử dụng tiền đầu tư
Khoảng một phần ba tổng nguồn cung của OmniCoins sẽ có sẵn để mua trong sự kiện
phát hành Token. Hơn một nửa (56,4%) của tất cả các OmniCoins sẽ được phân phối
cho người dùng OmniBazaar thông qua tiền thưởng và phần thưởng khối. Mười phần
trăm (10%) sẽ đến OmniBazaar, Inc. để phát triển phần mềm, sẽ được giải ngân đồng
đều trong khoảng thời gian bốn năm. Nền tảng OmniCoin sẽ sử dụng số tiền thu được
của sự kiện phát hành Token - phần còn lại thứ ba (33,6%) trong tổng cung - để quảng
bá và phát triển OmniBazaar và OmniCoin.
Sau đây là ước tính hiện tại của chúng tôi về việc sử dụng các quỹ được tổ chức
bởi nền tảng OmniCoin:


Marketing / Quảng cáo / PR Tiền thưởng - 50%



Dự trữ chiến lược - 20%



Phát triển OmniCoin - 20%



Hoạt động / Pháp lý / Quản trị - 10%

(Những ước tính này có thể thay đổi.)

Thông tin kỹ thuật OmniBazaar
Để biết thêm chi tiết kỹ thuật về Thị trường OmniBazaar, hãy tham khảo bằng sáng
chế của chúng tôi: https://www.google.com/patents/US9519925. Để thuận tiện, bản
tóm tắt bằng sáng chế của chúng tôi như sau:
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Phương thức, phương tiện và hệ thống được cung cấp để tạo thuận lợi cho việc trao đổi
hàng hóa và dịch vụ khu vực hoặc toàn cầu thông qua mạng lưới các nút phân cấp ngang
hàng (P2P).Trong một khía cạnh nào đó, các nút có thể được duy trì hoặc vận hành bởi
những người tham gia trong hệ thống thị trường. Trong một khía cạnh khác, hệ thống có
thể hoạt động hoặc duy trì trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động. Ở khía cạnh này, hệ
thống hoạt động với việc lưu trữ dữ liệu phân cấp. Ở khía cạnh khác, hệ thống hoạt động
với một hệ thống phân cấp ưu đãi cho sự tham gia của các nút. Trong một mặt, hệ thống
hoạt động với giao tiếp phân cấp. Trong một mặt khác, hệ thống hoạt động với một hệ
thống phân cấp ủy quyền giữa các người tham gia. Ở một cách thức này, hệ thống hoạt
động với hệ thống cân bằng phân cấp. Ở một cách thức khác, hệ thống hoạt động với một
hệ thống phân cấp mà theo đó một số danh sách nhất định có thể được ưu tiên trong mạng.
Trong một phương diện, hệ thống hoạt động với xử lý giao dịch phân cấp. Trong một
phương diện khác, hệ thống hoạt động với một loại tiền kỹ thuật số phân cấp làm phương
tiện trao đổi giữa những người tham gia.

Một yếu tố khác biệt quan trọng cho Sự kiện phát hành Token của chúng tôi và thị
trường của mình là trên thực tế, công ty OmniBazaar, Inc. có bằng sáng chế cho
phương pháp được sử dụng để tạo thị trường trực tuyến phi tập trung.
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