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Đối tác lớn

• Hưởng lợi nhuận
• Tham gia vào kế hoạch

thưởng

Chính thức khởi động vào 15/12

Giao dịch định lượng kỹ
thuật AI tần suất cao



Tiến sĩ Anna Becker đã nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Hàm tính AI hơn 10 năm, bà nắm rõ rất nhiều
hàm tính thông minh, năm 20 tuổi, Tiến sĩ Anna Becker đã tìm thấy một loại hàm tính có hiệu quả gấp 2 lần
so với hàm tính ở thời điểm bấy giờ, hiện nay, hàm tính này đang được ứng dụng rộng rãi trong các phương
diện như hệ thống thao tác, hệ thống kho dữ liệu, chip VLSI. Vài năm sau, CME/CBOT�FCM đã phối hợp
cùng với các bộ phận tham gia khác của … để nghiên cứu và phát triển hệ thống sinh thái AI, hệ thống này
có được sự yêu thích của đông đảo khách hàng và cơ quan có giá trị tài sản ròng cao.
Đồng thời, Tiến sĩ Anna Becker cũng là một quản lý công nghệ ưu tú, bà đã từng sáng lập và bán ra nhiều
công ty AI, hiện tại đội nhóm các nhà khoa học AI của bà có khoảng hơn 20 người là chuyên gia tại chức, 
những tinh anh này phân bổ khắp các nước Mỹ, Châu Âu và Châu Á, cung cấp hệ thống hàm tính AI cho hơn
150 công ty đầu tư, quản lý vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD (AuM), 
phục vụ cho Qũy và Ngân hàng quyền uy và lớn nhất như Dragon Holdings và MFGlobal, ….
Trước mắt, với tư cách là người đi đầu về khoa học kỹ thuật toàn cầu, những kiệt tác của bà trở thành cơ sở
tham khảo cho ngành AI và kỹ thuật tài chính trên toàn cầu và vô cùng được chào đón tại Châu Âu và Mỹ.

Tiến sĩ Anna Becker
Người sáng lập kiêm CEO của ENDOTECH
Học vị Tiến sĩ ngành Trí tuệ nhân tạo tại ĐH Technion



ENDOTECH thành lập năm 2012, là cơ quan giao dịch Blockchain toàn cầu
bằng kỹ thuật AI do tiến sĩ Anna Becker sáng lập, tổng vốn điều lệ hơn 200
triệu USD. Bắt đầu từ năm 2016, nghiên cứu và phát triển chiến lược giao
dịch AI hơn 1 tỷ USD cho những người có thu nhập ròng cao và các quỹ
phòng hộ, giúp đỡ khách hàng kiếm lợi nhuận tại các sàn giao dịch, bao gồm
Binance, Bitmex, … Bốn năm qua, trước tình hình thị trường tiền kỹ thuật số
giảm giá đáng kể, ENDOTECH vẫn có thể giúp khách hàng kiếm lợi nhuận
cao từ 400% đến 1500%, con số lợi nhuận này đều có thể được tra cứu tại
lịch sử của trang web ENDOTECH.

www.endotech.io



Hiện tại, với tư cách là đối tác kỹ thuật chiến lược đầu tiên của
ENDOTECH, DAISY sẽ chính thức được cho ra mắt vào ngày
15/12/2020, mục tiêu của chúng tôi là thông qua sự hợp tác với
ENDOTECH, chính thức đưa DAISY AI lên sàn vào năm 2022.

www.endotech.io



Thực lực giao dịch định lượng
Thành tích giao dịch được lấy từ
lịch sử giao dịch của các chuyên gia



Thực lực giao dịch định lượng
Thành tích giao dịch được lấy từ
lịch sử giao dịch của các chuyên gia



Lịch sử giao dịch trong 4 năm qua 
Một năm�400%� 800%�nếu dùng lợi nhuận để
đầu tư tiếp, tỷ lệ lãi sẽ lên đến 1500%/năm

Ví dụ�Một năm lãi ít nhất 200% = 200%�12 tháng
= 16%�tháng

Ví dụ�Một năm lãi ít nhất 400% = 400%�12 tháng
= 33%�tháng



https://www.youtube.com/watch?v=Z7ffZe5CbeU

Nhà sáng lập ENDOTECH – Tiến sĩ Anna 
Cùng Nhà sáng lập DAISY người Mỹ - JEREMY ROMA

VIDEO phỏng vấn trên YouTube (5/12)



• Đây là một hình thức gọi vốn cộng đồng kỹ thuật tài chính có tính đảo

ngược

• Đây là một ứng dụng DeFi (Dapp) tự động vận hành trên blockchain

• Đây là một ứng dụng phi tập trung hoàn toàn, không có công ty,  không có

tài khoản tập trung

• Do đó cũng không bao giờ có nguy cơ bỏ chạy hay đóng web 

• Đây là hình thức ai cũng có thể kiếm lời, có cổ phần và thu nhập



Hiện tại hợp đồng thông minh phân phối Daisy AI đang được nghiên cứu, sẽ được

mở rộng thử nghiệm nội bộ toàn cầu, chúng ta có lý do để tin rằng Daisy sẽ trở

thành nhân vật dẫn đầu về giao dịch AI thế hệ tiếp theo!
• Hệ thống Daisy AI bắt nguồn từ ENDOTECH
• Hệ thống Daisy AI sẽ nâng cao tính năng AI lên gấp 4 lần so với hiện tại
• Hệ thống Daisy AI là dự án đầu tiên do Daisy gọi vốn cộng đồng tư bản hóa
• Hệ thống Daisy AI sẽ trả cho hội viên 85% lợi nhuận giao dịch
• Hệ thống Daisy AI là con đường tất yếu để Daisy giúp ENDOTECH được lên sàn
• Hội viên sẽ có được quyền cổ phần riêng và thưởng lợi nhuận
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GÓI Số vốn đầu tư Tài khoản thương
mại (ENDOTECH)

Kho vốn
(DAISY) 5% cổ phần

Gói 1 + $100 $100 $50 $50 1

Gói 2 + $200 $300 $150 $150 3

Gói 3 + $400 $700 $350 $350 7

Gói 4 + $800 $1500 $750 $750 15

Gói 5 + $1600 $3100 $1550 $1550 31

Gói 6 + $3200 $6300 $3150 $3150 63

Gói 7 + $6400 $12,700 $6350 $6350 127

Gói 8 + $12,800 $25,500 $15,310 $10,190 255

Gói 9 + $25,600 $51,100 $33,230 $17,870 511

Gói 10 + $51,200 $102,300 $69,070 $33,230 1023



Mỗi gói đầu tư có giá trị từ 100USD trở lên, tổng cộng 10 gói

Gói 1-7�50� tham gia vào giao dịch thông minh của ENDOTECH
Gói 8-10�70�tham gia vào giao dịch thông minh của ENDOTECH

Phân phối lãi: 
• 70% lợi nhuận giao dịch sẽ được chuyển vào tài khoản của NĐT
• 15% lợi nhuận giao dịch thuộc về nhà giao dịch ENDOTECH
• 15% lợi nhuận giao dịch dùng để chia hoa hồng động thái

• Mỗi NĐT đều có thể nhận được 5% cổ phiếu của Endotech.
• Kế hoạch gói đầu tư này sẽ cung cấp tổng cộng 1 triệu USD cho Daisy phát triển
• Ai cũng có thể tham gia vào các gói đầu tư của Daisy, và sẽ nhận được thưởng cao nhất 46%.
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THƯỞNG GIỚI THIỆU TRỰC TIẾP
THƯỞNG MA TRẬN 3 X 10 
THƯỞNG ĐẾN ĐỜI THỨ 10

THƯỞNG LINH HOẠT
THƯỞNG KHÔNG GIỚI HẠN

THƯỞNG LỢI NHUẬN 10 ĐỜI
THƯỞNG BỊ ĐỘNG KHÔNG GIỚI

THƯỞNG GÓI ĐÔI KHÔNG GIỚI HẠN

Tổng thưởng
lên đến 46%

THƯỞNG DÀY BẤT NGỜ �

Thưởng
hệ thống
vào tài

khoản trong
giây lát



5%
Thưởng gói đời 1

10%
Thưởng ma trận đời 1



Đời Số người
giới thiệu
trực tiếp

Doanh thu
giới thiệu
trực tiếp

Hội viên Gói 1-7 Gói 8-10 Gói $100 Gói 1-7 Gói 8-10

1 0 —— 3 4% 2% $12 $1,524 $5,376

2 0 —— 9 4% 2% $36 $4,572 $16,128

3 3 1000 27 3% 1.5% $81 $10,287 $36,288

4 6 2000 81 3% 1.5% $243 $30,861 $108,864

5 9 4000 243 3% 1.5% $729 $92,583 $326,592

6 12 8000 729 3% 1.5% $2,187 $277,749 $979,776

7 15 16000 2187 3% 1.5% $6,561 $833,247 $2,939,328

8 18 32000 6561 3% 1.5% $19,683 $2,499,741 $8,817,984

9 21 64000 19683 4% 2% $78,732 $9,998,964 $35,271,936

10 24 128000 59,049 4% 2% $238,732 $29,996,892 $105,815,808

Tổng 24 128,000 88,572 34% 17% $346,996 $43,746,420 $154,318,080

Tổng = $198,064,500Khi doanh số và số người giới thiệu của bạn đạt mức yêu cầu, bạn có thể ngay
lập tức khởi động ma trận tương ứng và nhận thưởng ma trận hệ thống. 
Ví dụ: Nếu muốn nhận thưởng ma trận 10 đời, bạn phải giới thiệu được 24 người và doanh
thu giới thiệu trực tiếp phải đạt 128.000USD.



Trong 30 ngày đầu, người mở khóa
ma trận từ 3 – 9 đời, có thể vĩnh viễn
mở khóa các đời sau

*VD�30 ngày đầu, bạn có 6 đời đạt chuẩn, 
bạn có thể mở khóa đời tiếp theo vĩnh viễn
(ma trận đời thứ 7)

Nếu trong 30 ngày đầu, bạn mở
khóa đến đời thứ 10 thì có thể
trực tiếp có được 1.1% kho chia 
hoa hồng toàn cầu và 5% cổ
phần ENDOTECH�

1 0 - 3

2 0 - 9

3 3 $1000 27

4 6 $2000 81

5 9 $4000 243

6 12 $8000 729

7 15 $16000 2187

8 18 $32000 6561

9 21 $64000 19683

10 24 $128000 59049

Tổng 24 $128000 88572

Đời ma 
trận

Người GT 
trực tiếp

Doanh thu
GT trực tiếp

Số người trong
đời ma trận



Điều kiện: 
1) Trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký, tổng doanh
thu đội nhóm đạt 1 triệu USD
* Xét duyệt doanh thu một bộ phận cao nhất 50% 

hoặc
2�Tổng doanh thu đội nhóm đạt 10 triệu USD�lập
tức có thêm hoa hồng không giới hạn đời
* Xét duyệt doanh thu một bộ phận cao nhất 50% 100% thưởng

cùng cấp đời
thứ nhất

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Chia hoa hồng không giới hạn đời
• Kiếm 1% từ các gói đầu tư mới trong đội 

nhóm
• Kiếm 100% thưởng cùng cấp đời thứ 

nhất
• Kiếm 50% thưởng cùng cấp đời thứ hai

1%

1%

1%

1%

1%

50%
Thưởng cùng cấp
đời thứ 2

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Không giới hạn đời

1%

1%

100% thưởng
cùng cấp đời
thứ nhất

50%
Thưởng cùng cấp
đời thứ 2



Thưởng đời: 
Tính chia lãi từ khi người dùng trong hệ 
thống bắt đầu rút lãi

• Đời thứ nhất và đời thứ hai không có điều kiện thêm

• Từ đời thứ 3 đến đời thứ 10, điều kiện đạt thưởng 

giống thưởng ma trận

• Phải đạt được những yêu cầu trên mới được nhận 

thưởng đời

• Thưởng đời tăng không giới hạn, làm nhiều được 

nhiều

1 3.5%
2 1%
3 1%
4 1%
5 1%
6 1%
7 1%
8 1%
9 1%

10 1%

% lãi giao 
dịch10 đời



Bước 1�
Cố gắng mua gói đầu tư cao nhất (100.000USD)
�Số đầu tư cao nhất của mỗi ma trận của mỗi gói)

Bước 2 �
Giới thiệu trực tiếp 24 người, tổng doanh thu giới thiệu trực tiếp đạt 
128.000USD (các gói từ thấp nhất 100USD đến cao nhất 102.300USD) 
là có thể mở khóa cả 10 đời ma trận

Bước 3�
Trong 30 ngày đầu đạt doanh thu đội nhóm 1 triệu USD (đạt mốc 
nhận thưởng không giới hạn)
* Đạt 1.1% kho chia hoa hồng toàn cầu
* CHÚ Ý: một đội nhóm không nhận vượt quá 50% tổng doanh thu

1

2

3
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