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Tuyên bố miễn trừ
Tài liệu này không phải là sự chào mời mua chứng khoán và thông tin trong tài liệu này
không nên được xem như lời gợi ý về tài chính hoặc đầu tư - nội dung chỉ mang tính chất
tham khảo. Người đọc không nên dựa hoàn toàn vào những lời khuyên được tìm thấy trong
tài liệu. Tập đoàn Scepter LLC không đại diện hoặc bảo đảm (dù công bố hoặc hàm ý) và phủ
nhận mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ trong tài liệu này. Cả Scepter Group LLC và
Scepter Holdings, Inc. đều không bị ràng buộc bởi bất kì lời khuyên nào về cách thể hiện
tương lai cũng như tất cả những khoản lời hoặc lỗ từ quyền sở hữu SCPT. Kết quả thực tế và
sự thể hiện của token SCPT có thể khác đáng kể so với những thông tin phản ánh được tìm
thấy trong tài liệu này. SCPT là token ERC20 giao dịch và tài liệu này không ràng buộc đại
diện hoặc đảm bảo về token hoặc nền tảng ethereum. Không cơ quan pháp lý nào kiểm tra
hoặc phê duyệt cho bất kì thông tin nào trên tài liệu này. Do đó, không hành động nào đã
hoặc sẽ được thực hiện theo luật pháp, yêu cầu pháp lý, hoặc quy tắc của bất kì cơ quan chế
tài nào ngoài Panama. Vui lòng tham khảo trang web Sceptercash.io về những điều khoản và
điều kiện thêm. Không có việc bán token hoặc Cung cấp Tiền Lần đầu (ICO) nào được thực
hiện cho SCPT.

Từ khóa: tiền điện tử, blockchain, dAPPs, hợp đồng thông minh, Sceptercash, sàn giao dịch,
những công cụ marketing, ví điện tử, thương mại điện tử, crypto
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Tổng quan
Kinh doanh tiền điện tử đã cho ra đời bộ công cụ blockchain sáng tạo hỗ trợ ngành công
nghiệp tiếp thị toàn cầu. Những cơ chế như token blockchain có thể tạo điều kiện cho các
chiến lược tiếp thị trực tiếp có tiềm năng vượt quá những ứng dụng công nghiệp hiện có.
Tập đoàn Scepter đang kết hợp những công cụ tiền điện tử sáng tạo với dữ liệu công nghiệp
để tạo ra một vòng phản hồi vĩnh cửu giữa hoạt động bán lẻ và những người dùng cuối cùng
của thương hiệu thương mại. Thông qua triển khai về một chương trình trao thưởng token
blockchain đa kênh, công ty dự đoán token Sceptercash sẽ tạo điều kiện mở rộng những
thương hiệu người tiêu dùng của nó trong khi thu hút và giữ chân khách hàng toàn cầu mới.
Chương trình trao thưởng token SCPT cho phép người tiêu dùng toàn cầu chủ động tham gia
vào sự gia tăng số lượng của các thương hiệu bán lẻ được sở hữu và điều hành bởi Scepter
Holdings, Inc. Người nắm giữ token có thể giành được quyền truy cập riêng những sản phảm
có tên thương hiệu trước khi phát hành công chúng, giảm giá hàng hóa bán lẻ thương hiệu,
thưởng đồng ETH hằng tháng và có lối vào riêng những sự kiện bán lẻ trực tuyến tài trợ bởi
công ty. Bài viết này là bản giới thiệu ngắn gọn về chương trình token và trao thưởng
Sceptercash.

Tóm tắt
Những tập đoàn hàng đầu bao gồm các thương hiệu phổ biến như Walmart, Alibaba, CocaCola đang phát triển những chương trình thu hút những giải pháp tiếp thị blockchain. Công
nghệ phi tập trung đổi mới đang tạo ra một danh sách dài bất tận những công cụ tiếp thị mới
tiềm năng phát triển quanh blockchain. Mục tiêu cơ bản của Sceptercash là xây dựng chương
trình giải thưởng token toàn diện cho phép dữ liệu tiếp thị lưu hành giữa người tiêu dùng và
công ty thương hiệu. Tối ưu hóa thông tin người dùng cuối mới nhất, được tạo thông qua
chương trình giải thưởng token, Sceptercash có mục tiêu là gia tăng doanh số và hiệu suất của
những thương hiệu bán lẻ trên toàn thế giới.

Scepter Group LLC
Được thành lập năm 2019, Scepter Group LLC là một công ty ở bang Wyoming, thuộc sở
hữu của Scepter Holdings, Inc. (Nevada), một công ty giao dịch công khai.
Tại sàn giao dịch tài sản vào tháng 11 năm 2019, Scepter Group LLC (Wyoming) đã giao
dịch cổ phiếu ưu đãi cho 50 triệu token SCPT. Thỏa thuận quy định rằng Scepter Group LLC
sẽ phân phát phần thưởng token cho tất cả những người đang nắm giữ SCPT đã đăng ký và
đủ điều kiện. Những phần thưởng hằng tháng này dựa trên thu nhập thương hiệu hàng năm
của công ty mẹ. Sceptercash.io được lên lịch trao thưởng cho những người nắm giữ đã đăng
ký với giá trị lên đến hơn 1% doanh thu thương hiệu đã điều chỉnh. Giải thưởng token đầu
tiên diễn ra vào tháng 12 năm 2019.

Scepter Holdings, Inc.
Scepter Holdings, Inc. là một công ty tiếp thị sản phẩm người tiêu dùng có hiệu suất cao được
thành lập tại bang Neveda vào ngày 11 tháng 1 năm 2007. Scepter Holdings quản lý doanh số
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và phát triển thương hiệu của những hàng hóa đóng gói phục vụ người tiêu dùng hiệu suất
cao. Công ty có chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, tiếp thị và bán hàng tiêu
dùng đóng gói trực tuyến. Các nhà khai thác tìm cách tận dụng những chuyên môn này, mở
rộng các thương hiệu hiện tại và có được những thương hiệu mới.

Những thương hiệu hiệu suất cao
Scepter Holdings, Inc. chuyên sâu về việc phát triển và tiếp thị những thương hiệu hiệu suất
cao. Hiện tại, công ty sở hữu và vận hành 2 thương hiệu bán lẻ Gevitta và Dermacia. Ban
quản lý dự đoán rằng danh mục bán lẻ của công ty sẽ phát triển lên hơn hai mươi thương hiệu
hiệu suất thương mại vào giữa năm 2020.


Hơn 20 thương hiệu bán lẻ hiệu suất



Từng thương hiệu sẽ tham gia vào lễ trao thưởng Hoàng gia



Những sản phẩm thương hiệu có thể được mua sắm từ Amazon hoặc trang web bán lẻ
của họ



Sản phẩm Gevitta và Dermacia bán hàng ngày



Ghé qua trang Amazon.com để mua thuốc xịt Gevitta và mỹ phẩm DermaciaPro



Công ty hướng đến ra mắt các thương hiệu bổ sung trước cuối năm 2019.

Đội ngũ Scepter Holdings
Những chuyên gia đằng sau Scepter Holdings là đội ngũ với hơn 30 năm làm việc trong lĩnh
vực Bán lẻ hàng tiêu dùng. Những chuyên gia này đã tận dụng các thương hiệu thương mại
đang làm việc với Walmart, Costco, Disney, Target, Marvel, Kroger và nhiều tổ chức bán lẻ
khác. Đội ngũ Scepter tập trung vào việc lựa chọn các thương hiệu có hiệu suất cao cũng như
hoạt động tốt trên Amazon lẫn trong chuỗi cửa hàng địa phương hoặc khu vực. Từng thương
hiệu Scepter được phát triển kĩ lưỡng trước khi được thêm vào danh mục hiện có của các
thương hiệu hiệu suất tốt nổi tiếng của công ty.

Robert Van Boerum, chủ tịch hội đồng quản trị
Ông Van Boerum mang đến hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc với những giải pháp tiếp thị kĩ
thuật số và thương mại điện tử sáng tạo trong các công ty tư nhân và công ty đại chúng nhỏ
và vừa. Ông có được và giới thiệu nhiều mối quan hệ trong sản xuất và công tác hoàn thiện.
Ông Van Boerum cũng đã triển khai thực hiện các hệ thống công nghệ để hỗ trợ bán hàng đa
kênh cũng như các chiến dịch bán hàng, bao gồm cả kỹ thuật số, lập trình và rút thăm trúng
thưởng. Ông Van Boerum đã làm việc dưới tư cách Giám đốc điều hành cho nhiều công ty
đại chúng. Ông đang giữ bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh từ Đại học bang San Diego.
https://www.linkedin.com/in/robertvanboerum/
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Adam Nicosia, nhà tư vấn bán lẻ
Ông Nicosia mang đến hơn 18 năm kinh nghiệm phát triển các kênh bán hàng phân phối trực
tiếp và gián tiếp, trong nước và quốc tế trong các công ty cá nhân cỡ vừa. Ông đã phát triển
thành công và cho ra mắt đa dạng thương hiệu bán lẻ. Những sản phẩm này bao gồm hàng tơ
lụa, đồ thể thao, chăm sóc cá nhân, đồ điện tử và các dòng sản phẩm thương mại. Mỗi dòng
sản phẩm đã được cho là đóng góp hơn 500 triệu đô la doanh số bán lẻ trên khắp các câu lạc
bộ, thực phẩm và dược phẩm, thương mại điện tử, phần cứng, món ăn và các kênh bán lẻ đại
chúng.
https://www.linkedin.com/in/adam-nicosia-6a799013a/

Giải thưởng
Quyền sở hữu token mở khóa truy cập trực tiếp vào dữ liệu của người tiêu dùng cuối cùng.
Nền tảng blockchain Sceptercash kết hợp các yếu tố tiếp thị blockchain và token ERC20 hiệu
quả. Sự tham gia trực tiếp của người tiêu dùng thông qua các token blockchain giúp giải
quyết dứt điểm một số vấn đề tiếp thị hiện có. Nền tảng phi tập trung cho phép Scepter
Holdings, Inc. được hưởng lợi gián tiếp từ dữ liệu của người dùng cuối và tạo điều kiện cho
khách hàng chấp nhận rộng rãi hơn các thương hiệu hiệu suất cao của mình.
Người nắm giữ token có cơ hội hưởng lợi từ doanh thu ngày càng tăng của mỗi thương hiệu.
Công ty sẽ phát hành phần thưởng token lên tới 1% doanh thu thương hiệu hàng tháng. Khi
có thêm đặc quyền và phần thưởng cho chủ sở hữu token, công ty cũng sẽ cung cấp những
đợt giảm giá độc quyền cho các thương hiệu mới và truy cập sớm vào các sản phẩm ra mắt.
Số tiền cuối cùng của mỗi phần thưởng hàng tháng ETH và phương trình được sử dụng để
tính toán số tiền mà mỗi chủ sở hữu token sẽ nhận được thảo luận trong một thỏa thuận riêng.
Công ty sẽ tiết lộ thông tin này hằng tháng. Để tiếp tục mang lại lợi ích cho chủ sở hữu token,
Sceptercash.io đang nỗ lực tích hợp token SCPT vào các chương trình tiếp thị địa phương
khác. Ngày chứng minh quyền sở hữu đầu tiên là thứ bảy ngày 15 tháng 11 năm 2019. Phần
thưởng sẽ được gửi vào ngày 15 mỗi tháng dựa theo ảnh chụp ngày chứng minh quyền sở
hữu.

Token SCPT
Token ERC20 Sceptercash được tạo ra vào tháng 10 năm 2019 dưới tên gọi Sceptercash và
có biểu tượng SCPT.
Địa chỉ hợp đồng Sceptercash:
0x790304309388C417ff8AaB454B8d27e79CAd1Df5
Mã nguồn có thể được tìm thấy trên tài khoản Github của người phát triển:
https://github.com/tommyz7/ScepterCash
Trình theo dõi token etherscan ở dưới đây:
https://etherscan.io/token/0x790304309388c417ff8aab454b8d27e79cad1df5

admin@sceptercash.io sceptercash@gmail.com

SCPT là một dự án tự tài trợ 100% không dựa vào bất kỳ khoản đầu tư bên ngoài nào trước
và khi ra mắt. Mô hình phần thưởng token SCPT đặc trưng hoạt động thông qua token có
nguồn gốc từ nền tảng Sceptercash.io sẽ cung cấp phần thưởng cho chủ sở hữu token và cung
cấp phản hồi có giá trị của người dùng cuối cùng. Token SCPT cho phép phần thưởng được
gửi trực tiếp đến ví của chủ sở hữu token đã đăng ký. Phần thưởng và đặc quyền có nhiều
dạng, bao gồm phần thưởng ETH hàng tháng, giảm giá độc quyền cho các thương hiệu mới
và truy cập sớm vào các sản phẩm ra mắt. Doanh thu được tạo ra bởi mỗi thương hiệu hiệu
suất cao của Scepter Holdings tạo ra phần thưởng token.
Công ty sẽ phát hành phần thưởng token lên tới 1% doanh thu thương hiệu hàng tháng. Phần
thưởng được phân phối bằng ETH cho ví của chủ sở hữu token SCPT trên cơ sở hàng tháng
theo kế hoạch.

Sàn giao dịch
1.
2.
3.
4.

https://token.store/
https://coinlim.com/
https://forkdelta.app/
Giao dịch nhiều hơn trên đường

SCPT đang được giao dịch trên một số sàn DEX P-2-P và các sàn giao dịch phổ biến khác
đang được thêm vào mỗi tuần.

Thỏa thuận giao dịch tài sản
Vào tháng 11 năm 2019, Công ty Wyoming Scepter Holdings LLC ("Công ty") đã ký một
thỏa thuận giao dịch tài sản với Bên tư vấn và mua 50.000.000 token SCPT. Các điều khoản
của thỏa thuận này yêu cầu công ty phân phối tối đa 1% doanh thu hàng năm do các thương
hiệu bán lẻ của công ty mẹ tạo ra cho chủ sở hữu token đã đăng ký. Các token thuộc sở hữu
của Công ty 50 triệu bị giới hạn bán trong hai năm và không đủ điều kiện để nhận bất kỳ
phần thưởng token nào. 100 triệu token được phát hành còn lại, được bảo mật bởi Nhà tư vấn,
cũng sẽ vẫn bị khóa tự nguyện, cũng khiến chúng không đủ điều kiện để nhận bất kỳ phần
thưởng token nào. Chủ sở hữu token riêng đã nhận được token vào tháng 11 năm 2019 đã ký
kết hợp đồng khóa với công ty, ngăn chặn 100 triệu token được giao dịch. Tính đến ngày 10
tháng 11, số lượng token giao dịch là 50.000.000.
200,000,000
50,000,000
100,000,000
50,000,000

Phát hành
Bị khóa bởi Scepter Group LLC trong 24 tháng
Bị khóa bởi các thỏa thuận trong Group LLC
Những đồng token giao dịch

Scepter Group LLC có quyền mua bất kỳ hoặc tất cả 100 triệu token SCPT bị khóa, trong bán
hàng tư nhân, bất cứ lúc nào trong hai năm tới.

Giai đoạn khóa
50 triệu SCPT có được thông qua thỏa thuận giao dịch tài sản phải tuân theo thời hạn khóa
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hai năm kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2019 đến ngày 2 tháng 11 năm 2021. Công ty bị cấm
sang nhượng hoặc bán SCPT của họ dưới bất kỳ hình thức nào trước ngày 2 tháng 11 năm
2021.
Trang web
ICO
Tổng số cung ứng
Lưu hành cung ứng
Tiền xuất chi
Blockchain
Loại token
Tên mã
Số thập phân
Địa chỉ hợp đồng:

Sceptercash.io
No ICO
200000000
50000000
ETH
Ethereum
ERC-20
SCPT
18
0x790304309388C417ff8AaB454B8d27e79CAd1Df5

Liên hệ: Admin@sceptercash.io or Sceptercash@gmail.com
Với những thông tin khác, vui lòng tham gia với chúng tôi trên những mạng xã hội.

Facebook

https://facebook.com/sceptercashio

Telegram

https://t.me/sceptercashio

Reddit

https://www.reddit.com/r/ScepterCash/

Twitter

https://twitter.com/scepterbrands

Medium

https://medium.com/@sceptercash

YouTube

http://youtube.com/c/Sceptercash

Vimeo

https://vimeo.com/sceptercash

Bitcointalk

https://bit.ly/36del2i Ann
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