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ONE-STOP-SHOP FOR TRAVEL-RELATED PRODUCTS



GIỚI THIỆU CRYSTABAYA
Crystabaya là Sàn Giao dịch Sản phẩm Du lịch trực tuyến dành cho các đêm nghỉ dưỡng và các sản 
phẩm liên quan đến du lịch, được xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain, nhằm đưa đến trải 
nghiệm tối ưu nhất và chi phí rẻ nhất cho khách du lịch trên toàn cầu.

 

Trên Crystabaya, người dùng có thể đặt phòng và các sản phẩm du lịch khác với mức giá rẻ nhất. Khi 
kế hoạch thay đổi, họ có thể bán lại các sản phẩm đã mua để thu hồi vốn, thậm chí có thể kiếm thêm 
lợi nhuận. Crystabaya chuyển đổi trải nghiệm du lịch từ một hệ thống quản lý tập trung qua hệ thống 
trao đổi phi tập trung linh hoạt và tùy chọn theo ý du khách và chủ khách sạn. Tất cả các bên tham 
gia sẽ đều có lợi từ cơ cấu hoạt động mới này.



Crystabaya là liên doanh giữa Tập đoàn Công nghệ Beowulf Blockchain và Tập đoàn Crystal Bay, 
dựa trên thế mạnh của hai Tập đoàn về Công nghệ và Du Lịch để kiến tạo ngành du lịch số cho 
tương lai trên toàn cầu.

03

MỤC LỤC

Giới thiệu Crystabaya 03

Team 04

Crystabaya - Cách thức hoạt động 06

Crystabaya - Ưu điểm nổi bật

Lợi ích cốt lõi

07

08

 Lợi ích cho Khách du lịch

 Lợi ích cho Khách sạn

 Lợi ích cho các Công ty du lịch và Nhà đầu tư nhỏ lẻ

Đối tác 10

Thông tin liên hệ



Team

Jeremy Khoo
Giám đốc đầu tư

Jeremy Khoo là một nhà điều hành kinh doanh quốc tế, nhà 
sáng lập và doanh nhân, người đã đầu tư thành công 3 công ty 
đầu tư mạo hiểm. Trước khi gia nhập DeFiato, Jeremy là thành 
viên Ban quản lý Quỹ đầu tư của CRC, Công ty đầu tư vào sự 
đổi mới của Blockchain ở giai đoạn đầu. Jeremy cũng tham gia 
vào phát triển blockchain với tư cách là một diễn giả, nhà giáo 
dục, giảng dạy tại Đại học Công nghệ Nanyang. Jeremy đã lấy 
bằng Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Công nghệ Nanyang 
của Singapore và cũng nhận được “Gươm Danh dự” (Sword of 
Honour) danh giá trong giai đoạn là Sĩ quan của Lực lượng 
Không quân Cộng hòa Singapore.

Vân Lê
Cố vấn

Bà Vân hiện là CEO của Saladin và là một nhà tiên phong về 
lĩnh vực InsurTech tại Việt Nam cùng với khát vọng mở rộng ra 
toàn Châu Á. Trước đó, bà Vân đã đi đầu trong việc nỗ lực triển 
khai thành công Traveloka tại Việt Nam với tư cách là giám đốc 
quốc gia từ những ngày đầu thành lập cho tới khi xây dựng 
được đội ngũ hơn 300 nhân viên. Bà cũng từng là Giám đốc 
Chiến lược của BeGroup, Giám đốc Sản phẩm, Marketing & 
Nghiên cứu thị trường của Home Credit Việt Nam. Bà Vân tốt 
nghiệp Đại học Công nghệ Nanyang với tư cách là Học giả 
Chính phủ Singapore.
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William H. Nguyen, Ph.D.
Đồng sáng lập, Chủ tịch

Tiến sĩ William hiện là người sáng lập Beowulf Blockchain và là 
một doanh nhân với lịch sử kinh doanh thành công trong lĩnh 
vực blockchain, công nghệ truyền thông, giáo dục và bảo mật 
máy tính/mạng/dữ liệu. Tiến sĩ William là cựu Postdoctoral 
Fellow của tổ chức danh tiếng Alfred P. Sloan tại Trường Đại 
học Y khoa Harvard. Trước đó, ông còn là Doctoral Fellow về 
khoa học tính toán tại Viện nghiên cứu quốc gia Lawrence 
Livermore của Hoa Kỳ.

Crystal Trang Huyền Đỗ
Cố vấn

Bà Crystal là người sáng lập Wanderlust Tips - Tạp chí du lịch 
hàng đầu hiện nay. Bà cũng là Trưởng ban tổ chức Giải thưởng 
Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng tốt nhất. Crystal là một phụ nữ 
hiện đại, đa tài: một CEO đầy nhiệt huyết và thành đạt, một 
người đam mê du lịch xa xỉ, đẳng cấp. Đặt chân đến hầu hết 
các châu lục và hơn 40 quốc gia, bà nằm trong top 5 người có 
ảnh hưởng nhất về Du lịch tại Việt Nam.

Kelly Liu
Giám đốc phát triển kinh doanh 

Bà Kelly hiện đang là Giám đốc Khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương tại Beowulf Blockchain, người mà đang tích cực điều 
phối các nguồn lực ở Đông Bắc và Đông Nam Á của tập đoàn 
này. Kelly có 9 năm kinh nghiệm đầu tư vào thị trường chứng 
khoán và tiền điện tử Hoa Kỳ, đồng thời bà là người có sự 
nhạy bén trong kinh doanh với nhiều khía cạnh văn hóa. Bà 
Kelly là một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội tiktok, 
người có thể nói thành thạo được năm thứ tiếng và đã sống ở 
Tokyo, Bắc Kinh, Berlin, Oxford, Đài Bắc.
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Trung T. Nguyen
Đồng sáng lập, CEO

Ông Trung là một chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tài chính 
và công nghệ. Sau khi sở hữu hai tấm bằng thạc sĩ tại Anh 
Quốc, ông đã trở về Việt Nam và bắt đầu công việc tại một 
ngân hàng nội địa. Hiện ông là Giám đốc điều hành của 
Crystal Bay Holding. Trước đó, ông từng đảm nhiệm nhiều vị 
trí lãnh đạo trong lĩnh vực ngân hàng và công nghệ tại Việt 
Nam như Techcombank, VP Commercial Bank, Bac A Bank, 
Goldengate Technology Corporation.



CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG
Mỗi đêm bất kỳ tại mỗi phòng khách sạn hoặc các sản phẩm du lịch sẽ được đại diện bằng một 
NFT token, đăng ký và niêm yết trên sàn giao dịch Crystabaya, hoặc OpenSea. Khách du lịch có 
thể truy cập vào trang Crystabaya.com để đặt phòng khách sạn và sản phẩm du lịch khác. Ngoài 
việc thanh toán theo tiền pháp định (fiat) truyền thống, sàn giao dịch Crystabaya còn hỗ trợ thanh 
toán linh hoạt hơn với nhiều loại tiền điện tử (cryptocurrency) khác nhau.




Trong trường hợp kế hoạch du lịch bị thay đổi hoặc du khách không có nhu cầu sử dụng các phòng 
đã đặt, thì có thể chia sẻ, tặng hoặc bán lại cho những khách hàng khác trên sàn giao dịch 
Crystabaya vào bất kỳ thời điểm nào theo giá mình mong muốn. Cơ chế này cho phép các nhà đầu 
tư nhỏ lẻ cũng có thể tham gia và kiếm lợi nhuận bằng cách đầu tư vào mua trước các phòng hoặc 
dịch vụ, sau đó bán lại. Điều này sẽ mang lại thanh khoản lớn cho thị trường du lịch và thúc đẩy sự 
phát triển nền kinh tế điện tử trên sàn giao dịch sản phẩm du lịch Crystabaya.




Sàn Crystabaya giúp khách hàng trải nghiệm du lịch dễ dàng bằng dịch vụ hỗ trợ tài chính "Travel 
now-pay-later," qua các khoản tín dụng cho người dùng. Dịch vụ này giúp khách hàng có thể bắt 
đầu các chuyến du lịch bất kỳ lúc nào.  




Chương trình Cash Back cho phép mọi người có thể trở thành travel-agent để kiếm thêm thu nhập 
bằng việc giúp đỡ người khác mua các sản phẩm du lịch trên Crystabaya.com. Thêm vào đó, với 
chương trình tiếp thị liên kết toàn cầu (Affiliate network), mọi người có thể xây dựng cho mình một 
mạng lưới du lịch cá nhân, và từ đó kiếm tiền bằng nguồn thu nhập thụ động.
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ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Đặt phòng khách sạn hoặc sản phẩm du 
lịch với giá rẻ nhất có thể trên thế giới.

GIÁ TỐT NHẤT

Doanh nghiệp tham gia sẽ được đặt phòng với giá 
tốt nhất, được cung cấp các công cụ quản lý 
nhân viên phụ trách booking, nhân viên đi công 
tác, phân bổ ngân sách và xem báo cáo tài chính 
trên hệ thống quản lý tập trung từ Crystabaya.

Cung cấp khách sạn cho các đại biểu, người tham 
gia sự kiện, hội nghị với mức giá tốt nhất và thiết 
kế trang đặt phòng dành riêng cho mỗi sự kiện.


Đại sứ truyền thông sẽ nhận được nhiều đặc 
quyền hấp dẫn như: trải nghiệm các đêm nghỉ 
dưỡng tại khách sạn 4-5 sao, nâng hạng thành 
viên Kim Cương và gia tăng nguồn thu nhập thụ 
động khi chia sẻ mã giới thiệu với cộng đồng.

Được xuất hóa đơn đỏ với mọi giao dịch 
trên Crystabaya

Khách du lịch sẽ thu thập và sưu tầm 
một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt từ 
khách sạn để làm kỉ niệm hoặc dùng cho 
các giao dịch NFT trong tương lai.

Nhận phòng hay bán lại các gói du lịch đã 
mua khi kế hoạch du lịch bị thay đổi.

LỊCH TRÌNH LINH HOẠT

XUẤT HÓA ĐƠN ĐỎ

TUYỆT TÁC NGHỆ THUẬT NFT

Chúng tôi cung cấp dịch vụ "Travel now-
pay-later", hỗ trợ các khoản tín dụng, 
khoản vay cho người dùng, giúp họ trải 
nghiệm các chuyến đi phù hợp với nhu 
cầu nghỉ dưỡng, du lịch một cách nhanh 
chóng và dễ dàng.

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Nhận về tiền hoàn lên đến 7% với mọi giao dịch trên 
Crystabaya.

CHƯƠNG TRÌNH CASH BACK 

Chương trình dành cho Doanh nghiệp

Chương trình dành cho Hội Nghị

Đại sứ truyền thông Crystabaya

Tham gia vào mạng lưới tiếp thị liên kết toàn cầu 
(Affiliate network) với 3 cấp độ rewards và nhận 
về những khoản tiền hoàn hấp dẫn tương ứng.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT
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LỢI ÍCH CỐT LÕI

Lợi ích cho Khách du lịch

Đặt phòng khách sạn hoặc sản phẩm du lịch với giá rẻ 
nhất có thể trên thế giới.



Hoán đổi hay bán lại các gói du lịch NFT đã mua khi kế 
hoạch du lịch bị thay đổi.



Được hỗ trợ tài chính với chương trình “Travel-now-pay-
later, khách du lịch được tiếp cận các khoản tín dụng, 
khoản vay, để trải nghiệm các chuyến đi phù hợp với nhu 
cầu nghỉ dưỡng.



Sẽ thu thập và sưu tầm một tác phẩm nghệ thuật đặc 
biệt từ khách sạn để làm kỉ niệm hoặc dùng cho các giao 
dịch NFT trong tương lai.



Xuất hóa đơn đỏ với mọi giao dịch.


Lợi ích cho Nhà cung cấp sản phẩm du lịch

Có thể bán phòng khách sạn và/hoặc sản phẩm du lịch 
trước nhiều năm để gây quỹ.



Phục vụ khách du lịch trên toàn cầu tốt hơn.



Mở rộng hơn nữa thị trường khách du lịch trên toàn cầu.

Lợi ích cho các Công ty du lịch và 

Nhà đầu tư nhỏ lẻ

Đặt phòng khách sạn/sản phẩm du lịch trước với giá tốt 
nhất.



Bán lại các phòng khách sạn/sản phẩm du lịch đã đặt 
cho những người có nhu cầu để thu lợi nhuận.
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doanh nghiệp

10,000

ĐỐI TÁC

2000+
KHÁCH SẠN, ngân hàng, 

vận chuyển 
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ĐỐI TÁC



KIẾN TẠO TƯƠNG LAI  NGÀNH DU LỊCH SỐ CHO THẾ GIỚIKIẾN TẠO TƯƠNG LAI  NGÀNH DU LỊCH SỐ CHO THẾ GIỚI



William H. Nguyen, Ph.D.


Email: william@crystabaya.com


