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

trên thế giới.

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.

GIÁ TỐT NHẤT

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

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

thay đổi.

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.

LỊCH TRÌNH LINH HOẠT TUYỆT TÁC NGHỆ THUẬT NFT

Nhận về tiền hoàn lên đến 7% giá trị 
mỗi giao dịch trên 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 CASH BACK CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

KIẾN TẠO TƯƠNG LAI 
NGÀNH DU LỊCH SỐ 
CHO THẾ GIỚI
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