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MỤC LỤC



GIỚI THIỆU
Người ta tin rằng các nền tảng truyền thông kỹ thuật số là đối thủ cạnh tranh khó 

khăn cho ngành công nghiệp Radio và Podcast (thuật ngữ chuyên ngành: ám chỉ 

các file dạng âm thanh (mp3, wma, acc...) mô tả thông tin về 1 sản phẩm, dịch vụ 

nào đó). Podcast phải đấu tranh khó khăn để tiếp cận và giữ người nghe lâu dài. 

Tài chính, tự do báo chí, vi phạm bản quyền, nội dung chất lượng thấp và khả năng 

khám phá là một số vấn đề nghiêm trọng của ngành.

PodMiners là một nền tảng cho Podcasting (Giống Podcast) và live radio

streaming (thuật ngữ chuyên ngành: muốn nói về kỹ thuật truyền tải Radio trực 

tiếp thông qua Internet). Dựa trên công nghệ Blockchain, nền tảng này có rất nhiều 

thứ để cung cấp cho ngành công nghiệp. Podcaster hoặc người tạo nội dung có thể 

đăng ký và ủy quyền nội dung của họ dưới dạng hợp đồng được lập trình trực tiếp 

trong Blockchain. Người tạo có thể kiếm tiền từ nội dung của họ và với các hợp 

đồng này, việc thu thập và phân phối các khoản thanh toán vẫn thuộc quyền kiểm 

soát của người tạo.

Không chỉ những người tạo nội dung, nền tảng này cũng có lợi cho các nhà quảng 

cáo. Quảng cáo podcast có khả năng tăng phạm vi tiếp cận, nhận biết và doanh thu 

sản phẩm. Ngoài ra, tỷ lệ chuyển đổi của quảng cáo podcast đã chứng kiến sự gia 

tăng tiềm năng trong vài năm qua.

Hệ sinh thái PodMiners cho phép khách hàng trải nghiệm nhất quán và truy cập 

vào API của PodMiners thông qua thị trường dành cho nhà phát triển. Đó là một 

phương tiện trao đổi nơi người tạo nội dung, người tiêu dùng và nhà quảng cáo có 

thể cộng tác trên cùng một nền tảng bằng cách xây dựng một cộng đồng toàn cầu.

Tài chính, tự do báo chí, vi phạm bản quyền, nội dung chất lượng thấp, khả năng 

khám phá là một số vấn đề nghiêm trọng trong ngành. Những người làm truyền 

thông và nhà báo là những người truyền tải tin tức đến khán giả. Nhưng họ không 

được tự do nói lên sự thật hay chia sẻ suy nghĩ của mình. Báo chí đã bị lu mờ bởi 

chính trị và TRP, trong nhiều năm, buộc sự thật phải được che đậy.



PodMiners tin vào việc thúc đẩy tự do ngôn luận. Từ đó, thực hiện công nghệ 

Blockchain để tạo ra một hệ sinh thái minh bạch. Với Blockchain, đi kèm hợp 

đồng thông minh giúp nền tảng này an toàn và minh bạch hơn cho người tạo nội 

dung, người tiêu dùng và nhà quảng cáo. Các tính năng nâng cao như tổng đài, 

phát trực tiếp, gọi trực tiếp, xuất bản bằng một lần nhấp trên nhiều nền tảng, phân 

tích chi tiết hơn cho mỗi tập cũng như khán giả trực tiếp, tích hợp mô hình quảng 

cáo và phát video sẽ tăng thêm giá trị cho PodMiners.



PHÂN TÍCH VÀ NGHIÊN CỨU NGÀNH

Báo cáo phân tích ngành này giải thích những thách thức mà ngành công nghiệp 

radio và podcast đang phải đối mặt.

● Ngày 26 tháng 1, 2017: "Podcast vẫn đang bùng nổ, nhưng vấn đề

với sự đa dạng và quảng cáo không rõ rệt"

Edison Research đã thực hiện một cuộc khảo sát vào tháng 1 và tháng 2 năm

2016, theo đó 155 triệu người Mỹ trên 12 tuổi tiêu thụ một số dạng nội dung

âm thanh. Khoảng 57 triệu người trong cộng đồng này đã nghe podcast

trong thời gian đó. Người nghe Podcast thường nghiêng ở mức thấp hơn 30s

- thấp hơn nhiều so với người nghe trung bình cho các chương trình hàng

đầu của NPR.

Nó có thể là một nơi sáng sủa hơn cho các nhà xuất bản phương tiện truyền 

thông địa phương và đài phát thanh. Nhưng họ không đạt được đủ người 

nghe, do đó, không thể tự chủ. Kết quả là, họ rõ ràng bị quét bởi các công ty 

có từ lâu đời và lớn.

Thách thức khác trước máy chủ podcast là quảng cáo. Mặc dù có một lượng 

lớn podcast, các nhà quảng cáo đang trả nhiều tiền hơn để tiếp cận khán giả. 

Tuy nhiên, chi phí khác nhau tùy thuộc vào mức độ phổ biến của chương 

trình. Sự không nhất quán của thị trường podcast cho hình thức truyền thông 

mới này có thể được coi là rủi ro tùy thuộc vào dòng doanh thu.

• Ngày 30 tháng 10, 2018: Phân tích, cơ hội và dự báo thị trường Radio

Broadcasting toàn cầu đến năm 2025

https://www.poynter.org/business-work/2017/podcasts-are-still-booming-but-problems-with-diversity-and-advertising-loom/
https://www.poynter.org/business-work/2017/podcasts-are-still-booming-but-problems-with-diversity-and-advertising-loom/
https://www.marketwatch.com/press-release/radio-broadcasting-market-2018-global-analysis-opportunities-and-forecast-to-2025-2018-10-30
https://www.marketwatch.com/press-release/radio-broadcasting-market-2018-global-analysis-opportunities-and-forecast-to-2025-2018-10-30


Với sự phát triển của phương tiện truyền thông kỹ thuật số, ngành công 

nghiệp phát thanh đang đấu tranh để giữ sự thích hợp và khán giả của nó. 

Ngành công nghiệp chủ yếu tập trung vào quảng cáo trên khán giả vì nó phụ 

thuộc vào doanh thu được tạo ra từ quảng cáo để thực hiện các hoạt động. 

Ngành công nghiệp phát thanh có một điểm mạnh về quảng cáo vì không ai 

có thể đánh gục qua đêm nhưng trong năm năm tới, dự kiến sẽ biến mất khi 

các doanh nghiệp ngày nay thích tiếp cận người tiêu dùng thông qua một 

phương tiện kỹ thuật số.

• Tháng 6 2019: "Ngành công nghiệp Radio Broadcasting Industry ở

Hoa Kỳ - Báo cáo nghiên cứu thị trường"

Ngành công nghiệp đã chứng kiến sự tăng trưởng hàng năm là 2,1% từ

2014-2019 với doanh thu xấp xỉ 22 tỷ USD. Tuy nhiên, số lượng doanh

nghiệp và việc làm đã giảm trong cùng một khung thời gian. Số lượng đài

phát thanh năng lượng thấp và trực tuyến đang gia tăng và cạnh tranh trực

tiếp với đài phát thanh vệ tinh và mặt đất. Podcast cũng đang tạo ra sự cạnh

tranh bổ sung cho ngành công nghiệp phát thanh, với lượng người dùng và

khán giả ngày càng tăng.

Khán giả ngày nay thích nhiều dịch vụ âm nhạc và tin tức hơn với nhu cầu có

thể được tải xuống và xem lại sau này. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự phát

triển của phương tiện kỹ thuật số, là một mối đe dọa cho ngành công nghiệp.

• Ngày 30 tháng 3, 2018: "Thử thách lớn của Radio: Tìm đường tiến lên

trong thế giới kỹ thuật số mới này"

Trong một cuộc phỏng vấn, Gordon Borrell, một nhà phân tích hàng đầu

trong ngành truyền thông, nói rằng cuộc cách mạng kỹ thuật số đã bắt đầu từ

hơn 20 năm trước và ngành công nghiệp phát thanh đang cố gắng hết sức để

giữ chân người nghe và nhà quảng cáo. Đài phát thanh, chủ yếu tập trung

vào phần quảng cáo, dường như mất một vài phần trăm của nó trong những

https://www.ibisworld.com/industry-trends/market-research-reports/information/broadcasting-telecommunications/radio-broadcasting.html
https://www.ibisworld.com/industry-trends/market-research-reports/information/broadcasting-telecommunications/radio-broadcasting.html
https://www.forbes.com/sites/geneely/2018/03/30/radios-big-challenge-finding-its-way-forward-in-this-new-digital-world/#3e2a37a95a26
https://www.forbes.com/sites/geneely/2018/03/30/radios-big-challenge-finding-its-way-forward-in-this-new-digital-world/#3e2a37a95a26


năm tới. Nếu các đài phát thanh cần đạt được doanh thu, họ cần tập trung 

vào các sản phẩm kỹ thuật số nhưng chúng tôi không thể mong đợi điều đó 

sớm hơn.

• Tháng 1, 2019: "Những thách thức hàng đầu đối với âm thanh kỹ
thuật số trong năm 2015 là gì?"
Báo cáo chứa ý kiến của một số nhà sản xuất âm thanh hàng đầu và các nhà

đổi mới kỹ thuật số về những thách thức lớn mà họ đang gặp phải trong

ngành công nghiệp âm thanh năm 2015. Chia sẻ, khám phá, xuất bản, phân

phối và phân tích.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ngành công nghiệp podcast đã đi một quãng

đường dài kể từ năm 2015 và nhiều nền tảng có uy tín đã cung cấp cho khán

giả một giao diện tốt hơn. Nhưng vấn đề này vẫn tồn tại.

Ngành công nghiệp Radio và Podcast cần một giải pháp mạnh mẽ về tiềm năng để 

loại bỏ các vấn đề trên. Công nghệ Blockchain có khả năng thực hiện điều đó. Với 

việc áp dụng công nghệ Blockchain, không chỉ các rào cản được loại bỏ mà sự 

tăng trưởng sẽ được thúc đẩy với tỷ lệ lớn. PodMiners, podcasting toàn cầu và 

mạng radio kỹ thuật số đang làm việc để hướng tới giải pháp này.



TẦM NHÌN CỦA PODMINERS 

Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng ngành công nghiệp podcasting và radio sẽ phát 

triển trong thập kỷ tới. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và 

podcast. Trên thực tế, chúng ta có thể thấy ngành công nghiệp đã phát triển kể từ 

năm 2013. Có một số lĩnh vực vẫn cần một số công việc.

Tầm nhìn của chúng tôi tại PodMiners là có một hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ 

minh bạch cho cộng đồng toàn cầu với khả năng theo dõi quyền sở hữu nội dung, 

thưởng cho người tạo nội dung và chấm dứt gian lận quảng cáo trong ngành quảng 

cáo. PodMiners đang tích cực làm việc để phát triển các mô hình mới để tạo ra 

podcast, phát trực tiếp radio và ROI cho chi tiêu quảng cáo, thậm chí tốt hơn.

Những người tạo ra PodMiners tự tin rằng với việc triển khai blockchain, 

PodMiners sẽ trở thành một nền tảng an toàn và minh bạch được tất cả mọi người 

yêu thích. Tầm nhìn dài hạn của chúng tôi là trở thành một trong những thị trường 

tốt nhất mà người dùng sẽ yêu thích, dựa trên công nghệ blockchain sử dụng tiền 

điện tử được cá nhân hóa - POMT (PodMiners Token), cho các hoạt động nội bộ. 

Có rất nhiều điều cần được thêm vào, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp nền tảng với 

các tính năng thú vị và cần thiết hơn khi chúng tôi phát triển.

● Tiền điện tử mới

Tuy nhiên, tạo ra một loại tiền điện tử là không đủ. Đối với một loại tiền kỹ thuật 

số đứng trước thử thách của thời gian, nó cũng sẽ hữu ích. Để xây dựng nền kinh 

tế toàn cầu xung quanh loại tiền mới, PodMiners đã thiết lập tính tiện lợi và khả 

năng sử dụng của POMT, trong nền tảng mở của nó, tức là nền tảng mở 

PodMiners.



● Giá trị Token

PodMiners xây dựng tính hữu dụng của POMT bằng cách không cho phép hệ sinh 

thái sản phẩm hoạt động mà không có các Token này. POMT là tiền tệ giao dịch 

chính của PodMiners và nền tảng của chúng tôi là người đầu tiên tham gia hệ sinh 

thái của POMT. Người tiêu dùng, người tạo nội dung, nhà phát triển và nhà cung 

cấp dịch vụ có thể sử dụng và kiếm POMT bằng cách giúp đỡ cộng đồng trong 

tương lai.

Ví dụ, POMT có thể sử dụng để:

● Thưởng máy chủ lưu trữ để tạo nội dung.

● Thưởng cho các nhà phát triển, những người sẽ giúp nâng cao thị trường mở
cho nội dung này.

● Thưởng cho người nghe khi tương tác với quảng cáo.

● Tích hợp với nền tảng PodMiners, trong tương lai.

Người tiêu dùng của PodMiners có thể giao dịch các sản phẩm, dịch vụ và các tính

năng khác được cung cấp bởi người tạo, nhà quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ, nhà

phát triển và những người khác. POMT là trung tâm của nền kinh tế kỹ thuật số

PodMiners. Xem xét mức độ phổ biến và cần một Hệ thống Phần thưởng sẽ được

giới thiệu, để mở rộng hệ sinh thái.

● Tóm lại

PodMiners làm việc với POMT để tích hợp một hệ sinh thái dịch vụ, sản phẩm mở 

và bền vững cho cộng đồng toàn cầu của chúng tôi. Các ưu đãi là cốt lõi của hệ 

sinh thái này và đảm bảo rằng tất cả người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ đều 

được hưởng lợi từ nó. PodMiners tạo điều kiện cho sự phát triển của POMT bằng 

cách trở thành người tiếp nhận và tài trợ chính đầu tiên của nó để đảm bảo hệ sinh 

thái chỉ chạy trên tiền điện tử nội bộ.



Ngoài ra, hệ sinh thái nhằm tạo ra một mạng lưới các sản phẩm và dịch vụ toàn 

cầu tạo thành một mô hình hoạt động hợp tác mới. Trong mô hình này, các nhà 

phát triển và nhà cung cấp dịch vụ, trên toàn thế giới có cơ hội đổi mới và cạnh 

tranh để nhận phần thưởng, trong khi người tiêu dùng được hưởng lợi từ nhiều trải 

nghiệm, tự do lựa chọn và truy cập vào một loạt các sản phẩm và dịch vụ mới 

không có trên các nền tảng khác. 



CÁC VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP 
HIỆN NAY 

Không còn nghi ngờ gì nữa, ngành công nghiệp podcast và radio đang phát triển 

theo thời gian và nhận được phản hồi tốt từ người dùng cũng như các nhà quảng 

cáo. Nếu chúng ta thấy phân tích sau năm 2013, ngành công nghiệp podcast đã 

được cải thiện. Số lượng người nghe podcast đã tăng lên. Ngoài ra, có một sự tăng 

trưởng về chi tiêu quảng cáo podcast. Năm 2018, chi tiêu quảng cáo là 295 triệu 

USD và dự kiến sẽ tăng lên tới 395 triệu USD vào năm 2020. Mặc dù có sự tăng 

trưởng, một số vấn đề lớn vẫn tồn tại. 

● Tự do ngôn luận

Khi tất cả mọi người bận rộn trong cuộc sống của họ và không có thời gian để đọc 

blog và bài viết dài, phương tiện truyền thông kỹ thuật số đang nhìn thấy sự tăng 

trưởng tốt. Đối với người tạo nội dung, tạo nội dung âm thanh hoặc video là một 

cách tốt để tiếp cận với khán giả. Theo một báo cáo ở Mỹ, các nhà báo không được 

chú ý và phải đối mặt với những cắt giảm đáng sợ. Lý do có thể là kiểm duyệt nội 

dung hoặc chính trị. Tất cả chúng ta đều biết về việc cấm bóng và ảnh hưởng chính 

trị trên phương tiện truyền thông ngày nay. Mọi người đều có bộ quy tắc riêng dựa 

trên ý thức của riêng mình để kiểm duyệt nội dung. Các ấn phẩm và nhà truyền 

thông quyết định cách thức nội dung sẽ được phân phối theo lợi ích của họ. Vì vậy, 

những người sáng tạo nội dung phải tìm những cách khác, ngoài báo chí, để tiếp 

cận với khán giả nhưng không phải ai cũng có thể có được sự tự do để nói lên suy 

nghĩ của mình. Các nền tảng khác nhau có các điều khoản và điều kiện riêng, ngăn 

người sáng tạo nội dung chia sẻ những gì họ nghĩ. 

Giải pháp: PodMiners đang làm việc để thúc đẩy tự do ngôn luận bằng cách 

triển khai công nghệ Blockchain. Sẽ không có bất kỳ sự kiểm duyệt hay cấm bóng 

hoặc chính trị nào sẽ khiến người sáng tạo nội dung nói lên suy nghĩ của họ. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người có thể chia sẻ bất cứ điều gì bằng



cách sao chép. Hợp đồng và thuật toán thông minh Blockchain sẽ được tăng cường 

và làm tốt hơn để kiểm tra quyền sở hữu nội dung. 

● Khám phá

Đây là vấn đề lớn nhất không chỉ đối với người mới mà cả các podcast có kinh 

nghiệm. Bất kể chủ đề podcast của bạn dựa trên chủ đề nào, hoặc bạn nói tốt như 

thế nào, bạn cần nỗ lực để tiếp cận tối đa đối tượng. 

Giải pháp: Với PodMiners, khả năng khám phá và khả năng truy cập không phải 

là vấn đề. Nền tảng này cung cấp cho người sáng tạo, khả năng tự động xuất bản 

nội dung của họ trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau. Họ có thể yêu 

cầu bạn bè và những người theo dõi của họ trên các nền tảng khác nhau chia sẻ nó 

nhiều hơn. Họ cũng có thể cung cấp POMT cho khán giả để chia sẻ và nhận xét 

nội dung của họ. 

● Kiếm tiền

Kiếm tiền từ nội dung của bạn có nghĩa là kiếm tiền từ nó. Có một số người sáng 

tạo nội dung đang làm rất tốt trong lĩnh vực của họ trong khi mặt khác, nhiều 

người sáng tạo đang vật lộn khó khăn để trang trải chi phí bỏ túi của họ để trả cho 

các thiết bị ghi âm hoặc phí phòng thu. Mặc dù họ sản xuất nội dung chất lượng 

cao, nhưng họ không thể kiếm được nhiều tiền. 

Giải pháp: PodMiners muốn người dùng của mình phát triển mạnh về tài chính, 

từ đó, cho phép mô hình quảng cáo trong chương trình sẽ cho phép người dùng của 

hệ sinh thái kiếm tiền từ nội dung của họ trên toàn cầu theo điều khoản và điều 

kiện nhất định. Nó sẽ không chỉ thưởng cho người sáng tạo mà người tiêu dùng 

cũng thực hiện các hoạt động mong muốn dựa trên nhu cầu của nhà quảng cáo. 



● Gian lận trong ngành quảng cáo

ANA (Hiệp hội các nhà quảng cáo quốc gia) đã phân tích các hoạt động quảng cáo 

kỹ thuật số từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 1 năm 2017. Theo các báo cáo nghiên 

cứu, việc tìm nguồn cung ứng lưu lượng truy cập hoặc các kỹ thuật để có được lưu 

lượng truy cập có thể từ các nguồn không cơ bản làm tăng cơ hội gian lận. Với 

việc sử dụng bot tự động, một khoản lỗ kinh tế trị giá 7,2 tỷ USD đã được chú ý 

trong năm 2017. 

Giải pháp: Để tạo sự khác biệt, PodMiners đang nỗ lực tạo ra một cầu nối tốt 

hơn cho nhà quảng cáo và người tiêu dùng mà nó phục vụ. Là người đầu tiên trong 

ngành Podcasting và Radio, PodMiners đang tăng hiệu quả và khả năng bằng cách 

sử dụng các giải pháp Blockchain tận dụng một sổ cái bất biến, phân tán và minh 

bạch để cung cấp lợi ích không lường trước cho người tiêu dùng cũng như chính 

các công ty quảng cáo. 

● Thanh toán đúng hạn

Những người sáng tạo nội dung đấu tranh khó khăn để có được thu nhập của họ. 

Không phải lúc nào họ cũng được trả tiền cho công việc khó khăn của họ trong 

một thời gian hợp lý. Sau khi quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ trong chương trình 

của họ, người sáng tạo phải chờ hàng tuần hoặc đôi khi hàng tháng để nhận được 

thu nhập cho công việc của họ.  

Giải pháp: Với công nghệ Blockchain, đi kèm với việc thực hiện hợp đồng 

thông minh cho phép người sáng tạo được trả tiền ngay lập tức bằng cách đáp ứng 

các yêu cầu nhất định. PodMiners đang làm việc để loại bỏ các vấn đề như vậy và 

tạo ra một nền tảng mở và minh bạch cho tất cả. 

● Thanh toán vi mô



Thanh toán vi mô luôn là một vấn đề lớn. Mặc dù hầu hết những người sáng tạo 

đều biết về thuật ngữ này nhưng nó không hoạt động trong quá khứ. Nó có thể tạo 

ra các vấn đề như trải nghiệm người dùng xấu hoặc doanh thu thấp trên mỗi người 

dùng. 

Giải pháp: Để thực hiện tác phẩm này, khán giả phải nhận thức được những điều 

cơ bản của thanh toán vi mô. Tính năng này sẽ có tại PodMiners. Người sáng tạo 

sẽ có thể nhận được một khoản tiền nhỏ như thanh toán từ người tiêu dùng dưới 

dạng đăng ký hàng tháng cho chương trình của họ hoặc một số tiền nhỏ để tải 

xuống một tập đã chọn cũng như có thể thưởng cho người tiêu dùng cho các nhiệm 

vụ nhỏ. 

Hiện tại, PodMiners đang áp dụng công nghệ Blockchain để cải thiện hiệu quả 

trong các quy trình khác nhau và tạo cơ hội kinh doanh. Rất chính xác, việc triển 

khai Blockchain giúp hệ thống an toàn và minh bạch hơn. Nó cho phép người tiêu 

dùng mua hoặc bán bất cứ thứ gì mà không có sự tham gia của bên thứ ba. Có một 

thỏa thuận trực tiếp giữa người bán và người mua. Bằng cách có một hệ thống 

đánh giá dựa trên Blockchain, nó sẽ làm giảm cơ hội đánh giá gian lận vì chỉ 

những người đã sử dụng nội dung trả phí mới có thể đánh giá người tạo. Ngoài ra, 

nó sẽ ngăn những người tạo nội dung đánh lừa các nhà quảng cáo và khán giả bằng 

cách hiển thị các phân tích giả mạo. 

Bằng cách có sổ cái tùy chỉnh của chúng tôi trong tương lai, người sáng tạo sẽ có 

thể giữ tất cả các hồ sơ. Nhiều nguồn xác thực dữ liệu trên mạng và giao dịch bằng 

cách sử dụng dấu thời gian và bảo mật bằng việc sử dụng mật mã. 



PodMiners MVP (SẢN PHẨM KHẢ THI
TỐI THIỂU) 

MVP (Sản phẩm khả thi tối thiểu) của chúng tôi, PodMiners, là một nền tảng mở 

và bền vững cho các podcast, nhà phát sóng và nhà quảng cáo trực tuyến. Nó dựa 

trên công nghệ Blockchain, do đó, an toàn và minh bạch hơn.  

Dưới đây là các tính năng của nền tảng PodMiners:

● Podcasting

Những người quan tâm có thể tham gia nền tảng để bắt đầu chương trình của họ. 

Chủ nhà có thể ghi lại chương trình của họ và tải lên các tập trên nền tảng. Họ có 

thể nói về bất kỳ chủ đề nào mà họ cảm thấy thoải mái khi nói về nó. 



● Phát trực tiếp

Phát trực tiếp làm cho khán giả cảm thấy kết nối nhiều hơn với máy chủ. Tại 

PodMiners, có thể phát trực tiếp chương trình trong thời gian thực. Tổng đài tiên 

tiến cho phép chủ nhà kiểm tra chất lượng giọng nói của họ trước khi phát trực 

tiếp.  

● Khả năng gọi điện

Chủ nhà và người nghe có thể tương tác trong chương trình thông qua khả năng 

gọi trực tiếp. Xử lý các cuộc gọi trong chương trình trực tiếp là dễ dàng.

● Xuất bản một lần bấm

PodMiners cho phép xuất bản trên nhiều nền tảng như Facebook, YouTube, 

Twitter, Sound cloud, Google Play Music, v.v., chỉ bằng một cú nhấp chuột. Đối 

với YouTube, ảnh bìa của bạn sẽ được sử dụng làm hình ảnh mặc định.

● Phân tích chi tiết

Người dẫn chương trình có thể kiểm tra và theo dõi khán giả trực tiếp trong 

chương trình trực tiếp của họ cũng như các tập đã được ghi lại trước đó. 

PodMiners cung cấp một loạt các phân tích chi tiết trong MVP của nó để theo dõi 

người dùng và mức độ phổ biến của các chương trình của họ trên toàn cầu. Người 

dùng có thể theo dõi các phân tích chi tiết cho từng tập riêng biệt.

● Trình phát đa phương tiện

Trình phát đa phương tiện PodMiners có các tính năng tiên tiến nhất cho phép 

khán giả hoặc máy chủ tích hợp trình phát đa phương tiện, đăng ký và Tải xuống 

chương trình của họ. 



● Thông báo

Người nghe có thể đăng ký thông qua iTunes, nguồn cấp dữ liệu RSS và đăng ký 

email để được thông báo về chương trình yêu thích của họ. 

Với sự phát triển liên tục, người dùng sẽ có thể tận hưởng các tính năng bổ sung 

trong tương lai như phát video, quảng cáo để kiếm tiền, lên lịch các tập, phát trực 

tiếp đồng thời trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau. Các nhà quảng cáo 

sẽ có thể kiểm tra các phân tích cho các quảng cáo được nghe hoặc bỏ qua và 

nhiều hơn nữa. 



THỊ TRƯỜNG HIỆN TẠI & TIỀM NĂNG CỦA 
NÓ

Podcast đang là xu hướng. Với sự gia tăng phổ biến, số lượng podcast cũng ngày 

càng tăng. 70% người Mỹ biết về thuật ngữ podcast và 50% bài nghe được thực 

hiện tại nhà. Trong một khảo sát của Edison Research, có sự gia tăng mức tiêu thụ 

âm thanh trực tuyến hàng tháng vào năm 2019. Sự gia tăng này nằm ở nhóm tuổi 

12-24 và trên 55 tuổi.  

Với việc sử dụng điện thoại thông minh ngày càng tăng, mức tiêu thụ podcast cũng 

tăng lên. Có sự gia tăng 157% trong việc sử dụng podcast kể từ năm 2014. Trong 

tổng số người nghe, 56% là nam giới và 44% là nữ giới. 



Chi tiêu quảng cáo podcast đã được tăng lên trong vài năm qua. Các nhà quảng cáo 

thích quảng cáo podcast vì nó ít gây nhầm lẫn. Người nghe chỉ phải tập trung vào 

một điều. 

Theo một nghiên cứu, có sự gia tăng rất lớn trong chi tiêu quảng cáo âm thanh ở 

cấp độ toàn cầu từ năm 2010 đến 2018. Năm 2010, chi tiêu hàng năm cho quảng 

cáo âm thanh là 28,43 tỷ USD trong khi đó, năm 2018, số tiền chi tiêu đã lên tới 

31,34 triệu USD. Với sự tăng trưởng liên tục trong ngành công nghiệp podcast, chi 

tiêu quảng cáo dự kiến sẽ tăng lên 31,65 triệu USD cho đến năm 2020. 



Doanh thu và quy mô thị trường Podcast đang tăng lên hàng năm. Tuy nhiên, 

giống như quảng cáo hiển thị kỹ thuật số, không có số liệu theo dõi quảng cáo 

được tiêu chuẩn hóa để kiểm tra số lần hiển thị quảng cáo podcast. Mặc dù vậy, thị 

trường quảng cáo podcast đang phát triển và chỉ ở Mỹ dự kiến sẽ tăng 30% trong 

năm 2019. Doanh thu quảng cáo podcast, 2015-2021 (hàng triệu) 



Nếu chúng ta nói về sự phổ biến của podcast, 22% người Mỹ đã biết về thuật ngữ 

podcast vào năm 2006, trong khi năm 2018, tỷ lệ này đã được tăng lên tới 64%. Số 

lượng người nghe podcast đã được tăng lên khi nó đang trở nên phổ biến. Trong 

năm 2017, số người nghe podcast trung bình hàng tháng là 67 triệu. Con số này dự 

kiến sẽ tăng lên tới 132 triệu vào năm 2022. 

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện trên khoảng 2000 người ở mỗi quốc gia, tỷ 

lệ người nghe tích cực phản hồi các podcast là;  



Để duy trì thị trường và sự phát triển kỹ thuật trong tương lai, PodMiners sẽ tính 

phí dịch vụ rất nhỏ từ người dùng. 



LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM

● PodMiners đối với người tạo nội dung

Nền tảng mở này cung cấp cơ hội cho tất cả những người quan tâm để tổ chức 

chương trình của riêng họ. Họ sẽ nhận được phần thưởng cho chất lượng nội dung 

mà họ cung cấp. Nhà quảng cáo thanh toán các khoản thanh toán trực tiếp cho 

người tạo mà không có bất kỳ khoản nào được giữ từ bên thứ ba. 

Người sáng tạo có thể tự do điều hướng sự nghiệp của mình mà không bị phụ 

thuộc vào bất cứ ai. Ví dụ, nếu bất cứ ai muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của 

mình, họ có thể đi trước mà không cần bất kỳ hãng thu âm, ngân hàng hoặc luật sư 

nào. Bằng cách sử dụng Blockchain, ngay cả thanh toán vi mô cũng sẽ được hỗ 

trợ. 

● PodMiners đối với Người tiêu dùng nội dung / Người nghe

Người tiêu dùng nội dung có thể nhận được phần thưởng từ máy chủ để chia sẻ nội 

dung được công bố của họ. Có một thị trường mở để quảng bá các chương trình sẽ 

tăng sự cạnh tranh giữa các máy chủ, điều đó có nghĩa là người tiêu dùng sẽ có 

được nội dung chất lượng tốt hơn. 

Người tạo nội dung sẽ có khả năng với thời gian, để thưởng cho người tiêu dùng, 

để tăng lượng khán giả của họ. 

Người nghe không phải trả một khoản phí thuê bao hàng năm hoặc hàng tháng 

nào. Với Blockchain, thanh toán vi mô là có thể. Họ có thể mua một thuê bao hàng 

tháng với số tiền nhỏ và hợp lệ. Họ cũng có thể tải xuống một tập cụ thể bằng cách 

trả một số tiền nhỏ thay vì đăng ký chương trình. 

● PodMiners đối với nhà quảng cáo



Hệ thống bảo mật cao và minh bạch cho các nhà quảng cáo. Họ có thể giao dịch 

trực tiếp với những người sáng tạo. Nó loại bỏ các cơ hội gian lận vì không có bên 

thứ ba nào tham gia. Và với việc triển khai Blockchain minh bạch, các phân tích 

giả sẽ không còn tồn tại. Không có bot giả sẽ làm tổn thương ROI của bạn nữa. 

● PodMiners đối với nhà đầu tư

POMT là tiền tệ kỹ thuật số của hệ sinh thái PodMiners. Token sẽ được sử dụng để 

thực hiện các hoạt động nội bộ như thưởng cho máy chủ có nội dung chất lượng 

mà họ cung cấp, thưởng cho người nghe chia sẻ nội dung hoặc cung cấp phản hồi 

cho máy chủ, để truy cập các dịch vụ và sản phẩm, nhận đăng ký nội dung cao cấp, 

quản lý Quảng cáo. 

Theo thời gian, giá trị của token sẽ tăng lên, vì sự lưu thông của token sẽ tăng lên 

trong hệ sinh thái. 



ĐIỂM MẠNH 

● Công nghệ tiên tiến

Việc triển khai công nghệ Blockchain làm cho nền tảng an toàn hơn, minh bạch và 

lấy người dùng làm trung tâm. Các thuật toán tiên tiến của chúng tôi được bảo mật 

cao với việc sử dụng mật mã. Với tất cả điều này, người dùng của chúng tôi (người 

sáng tạo, người tiêu dùng và nhà quảng cáo) có nhiều lựa chọn hơn để khám phá 

và phát triển tài chính. 

● Quyền sở hữu nội dung

Người tạo nội dung giữ quyền sở hữu duy nhất cho nội dung mà anh ấy/cô ấy đã 

xuất bản trên nền tảng. Làm cho nội dung có sẵn để chia sẻ hoặc tải xuống là lựa 

chọn của người tạo.  

● Gọi trực tiếp trong suốt chương trình

PodMiners cho phép gọi trực tiếp trong chương trình trực tiếp. Không có phần 

cứng hoặc đăng ký bổ sung được yêu cầu cho việc này. Máy chủ có thể dễ dàng xử 

lý nhiều cuộc gọi trong chương trình trực tiếp của họ.  

● Tổng đài nâng cao

Thiết kế và chức năng tổng đài tiên tiến cho phép người dùng tổ chức chương trình 

của họ hiệu quả hơn. Trước khi phát trực tiếp, người dùng có thể kiểm tra chất 

lượng giọng nói của họ. Người dùng sẽ nhận được thông báo cuộc gọi trên màn 

hình. Dòng thời gian sẽ hiển thị tất cả các hành động được thực hiện bởi người 

dùng. 



● Tùy chọn kiếm tiền

PodMiners muốn người dùng của mình (người sáng tạo và người tiêu dùng) 

phát triển tài chính, do đó, cung cấp nhiều tùy chọn kiếm tiền khác nhau. Mô 

hình quảng cáo trong chương trình cho phép người tạo nội dung kiếm tiền 

thông qua quảng cáo. Ngoài ra, họ có thể làm cho chương trình của họ trở nên 

cao cấp hoặc tính một khoản tiền nhỏ để tải xuống một tập cụ thể. Thanh toán 

vi mô có thể là do Blockchain. Người tiêu dùng sẽ có thể kiếm được để đổi lấy 

các hành động có giá trị của họ như, Nhận xét, Chia sẻ, Đánh giá, v.v. Họ cũng 

có thể giúp máy chủ yêu thích của họ, về mặt tài chính, bằng cách cho họ tiền 

boa. 

● Minh bạch

Với việc triển khai Blockchain, PodMiners sẽ là một hệ sinh thái an toàn và 

minh bạch, nơi tất cả các doanh thu được tạo sẽ được phân phối công bằng. 

Ngoài ra, sẽ không có sự chậm trễ trong các khoản thanh toán. 



TIỀN ĐIỆN TỬ MỚI PODMINERS Token 

PodMiners nhằm tạo ra một hệ sinh thái minh bạch cho các sản phẩm và dịch vụ 

bằng cách tạo ra một cộng đồng toàn cầu. Nền tảng mở và bền vững này cho phép 

người tạo nội dung, người tiêu dùng và nhà quảng cáo cộng tác trên cùng một nền 

tảng.  

Để thực hiện các hoạt động nội bộ của hệ sinh thái, tiền điện tử mới - POMT 

(Token PodMiners) được giới thiệu. 

PodMiners cho phép những người quan tâm tổ chức chương trình trực tiếp hoặc 

được ghi hình trước của họ. Các thương hiệu hoặc nhà cung cấp dịch vụ có thể yêu 

cầu các podcast quảng cáo sản phẩm của họ và trực tiếp thực hiện thanh toán bằng 

cách triển khai hợp đồng thông minh Ethereum. POMT là loại tiền tệ có thể giao 

dịch duy nhất trong hệ sinh thái PodMiners. 

Tiền điện tử là kỹ thuật huy động vốn mới nhất thông qua phương thức gây quỹ 

cộng đồng dưới dạng ICO (Cung cấp Token ban đầu). Một sự tăng trưởng lớn đã 

được nhận thấy trong việc sử dụng tiền điện tử và công nghệ blockchain do tính 

minh bạch và bảo mật cao. PodMiners sẽ gây quỹ để tiếp tục quá trình phát triển 

thông qua POMT. 

POMT là một loại tiền điện tử cho các mục đích chung có thể được sử dụng để tận 

hưởng các dịch vụ như phát trực tiếp, quảng cáo, phần thưởng và thanh toán. 

Khi PodMiners mở rộng hệ sinh thái của mình, POMT giữ giá trị đích thực cả bên 

trong và bên ngoài nền tảng, bởi vì các cơ hội kinh tế cho người tiêu dùng được cải 

thiện rất nhiều. Cách tiếp cận này cho phép khả năng chuyển đổi sở hữu, xem xét, 

tiết lộ và sáng tạo trong thời gian thực. 



trường hợp sử dụng Podminers Token

POMT là tiền tệ bản địa của PodMiners. Có một số cách sử dụng có thể dẫn đến 

việc áp dụng POMT bởi người sáng tạo, người tiêu dùng, nhà quảng cáo và nhà 

phát triển. PodMiners có kế hoạch nhấn mạnh vào nền tảng thông qua các thử 

nghiệm với các ứng dụng và dịch vụ tạo ra một thị trường thân thiện với người tiêu 

dùng. Ví dụ: các nhà tài trợ ở phía cung ứng tạo ra các chiến dịch độc đáo trong 

khi người tiêu dùng tương tác với các chiến dịch này ở phía có nhu cầu. Dưới đây 

là một số ví dụ về cách POMT có thể được tích hợp vào nền tảng và Hệ sinh thái 

PodMiners. 

● Để có được đăng ký

PodMiners là một nền tảng mở và bền vững cho phép máy chủ tạo các chương 

trình công cộng hoặc riêng tư. Để truy cập các chương trình riêng tư, người tiêu 

dùng cần có được đăng ký bằng cách thanh toán dưới dạng POMT. 

● Mẹo cho máy chủ

Người tiêu dùng có thể thưởng cho máy chủ bằng cách cung cấp một vài POMT 

làm tiền boa. Họ có thể thêm một mẹo dựa trên nội dung họ thích, máy chủ yêu 

thích, tập yêu thích hoặc âm nhạc.

● Phần thưởng cho người nghe

Các nhà quảng cáo có thể tăng phạm vi và tiếp cận đối tượng sản phẩm của họ 

bằng cách cung cấp một lượng POMT nhất định làm phần thưởng cho việc tương 

tác với quảng cáo. Sự tương tác có thể thực hiện: cung cấp phản hồi sản phẩm hoặc 

trả lời một số câu hỏi đơn giản (có thể bằng cách truy cập trang web của họ). Máy 

chủ cũng có thể thưởng cho người nghe bởi việc bình chọn, chia sẻ và đưa ra nhận 

xét về nội dung được công bố của họ. 



● Truy cập ứng dụng

Người tiêu dùng ứng dụng, như ghi âm, chia sẻ và xuất bản, hoặc AI, có thể mở 

khóa công nghệ mới thông qua trung tâm thương mại dành cho nhà phát triển. Với 

nhiều người tham gia, sẽ dễ dàng phát triển và thử nghiệm PodMiners để triển khai 

công nghệ mới, tạo bot, thuật toán và ứng dụng để thu hút mọi người. 

● Quảng cáo & Thương hiệu

PodMiners cung cấp cho các thương hiệu một cách mới để tiếp cận trực tiếp với 

người tiêu dùng. Họ có thể cung cấp cho người dùng một số lượng Token nhất 

định và yêu cầu họ hoàn thành các tác vụ đơn giản như chỉ cần đăng ký hoặc đăng 

ký kênh của họ, v.v.



PHÂN PHỐI Token, ĐIỀU KIỆN & SỬ DỤNG 

QUỸ 

Loại: ERC20 

Tên: PodMiners Token  

Ký hiệu Token: POMT  

Tổng cung: 200,000,000 

Khai thác: NO 

KYC Whitelisting: YES 

Phân phối 

Tổng cung của Token sẽ được phân phối như sau:

10%

5%

10%

25%
30%

8%

5%

3%

3%

1%

Phân phối Token

Private Sale - 10%

IEO- 5%

Pre Sale - 10%

Crowd Sale - 25%

Giữ lại bởi PM - 30%

Người sáng lập - 8%

Tie�p thị và hợp tác- 5%

Đo� i tác và Co�  va�n - 3%

Nhóm dự án - 3%

Bounty và thưởng - 1%



Điều kiện 

• Token chưa được bán ở giai đoạn ICO sẽ được phân bổ lại để tái sử dụng 
trong tương lai.

• Token dành riêng cho nhóm dự án sẽ bị chặn trong hệ thống trong 12 tháng.

• Vào cuối giai đoạn này, Token sẽ được phân phối đồng đều trong 6 tháng.

• Token thuộc về người sáng lập, đối tác và cố vấn sẽ bị chặn trong hợp đồng 
trong 12 tháng.

• Phần thưởng tiếp thị sẽ được phân phối bởi PodMiners.

Sử dụng quỹ 

30%

20%

30%

10%

5% 5%

Sử dụng quỹ

Nghiên cứu & Phát trie�n 

Pháp lý

Hoạt động & Khác 

Niêm ye� t sàn giao dịch

Tie�p thị & Thương hiệu 

Vo� n lưu động



CHI TIẾT BÁN Token

● Bán ICO Private

Ngày bắt đầu  

Ngày kết thúc 

Số lượng Token

Tỷ lệ trao đổi

Tiền tệ chấp nhận

Giao dịch tối thiểu/tối đa 

● ICO Pre-Sale

Ngày bắt đầu  

Ngày kết thúc 

Số lượng Token

Tỷ lệ trao đổi

Tiền tệ chấp nhận

Giao dịch tối thiểu/tối đa 

Ngày 1 Tháng 9, 2019 

Ngày 30 Tháng 9, 2019 

10 Triệu

Không tiết lộ 

ETH, BTC 

Không chỉ định 

Ngày 1 Tháng 10, 2019 

Ngày 31 Tháng 10, 2019 

20 Triệu  

1 POMT = $0.20 USD 

ETH, BTC 

Tối thiểu 4000 POMT



● IEO (Cung cấp sàn giao dịch ban đầu)

Ngày 5 Tháng 11, 2019 

Ngày 15 Tháng 11, 2019 

10 Triệu

3 

1 POMT=$0.30 USD 

Ngày bắt đầu 

Ngày kết thúc 

Phân bổ Token cho IEO

Số lượng Sàn giao dịch

Tỉ lệ trao đổi 

ICO Crowd Sale 

Ngày bắt đầu 

Ngày kết thúc 

Tiền tệ chấp nhận

Giao dịch tối thiểu/tối đa

Số lượng Token để bán

Tỉ lệ trao đổi 

Ngày 20 Tháng 11, 2019 

Ngày 20 Tháng 1, 2020 

ETH, BTC 

Tối thiểu 100 POMT

50 Triệu 

1 POMT= $0.50 USD 



LỘ TRÌNH



NHÓM 

Anish Chauhan 

Đồng sáng lập, Chủ tịch 

Đồng sáng lập công ty công nghệ với hơn 7 năm kinh nghiệm 

làm cố vấn công nghệ quảng cáo với sự quan tâm đặc biệt đến 

video về ngành công nghiệp theo yêu cầu. Có chuyên môn trong việc giám sát các 

dự án khởi nghiệp. Người đam mê Blockchain có kinh nghiệm trong việc tạo ra 

các chiến lược kiếm tiền. 

Avinash Chauhan 

Đồng sáng lập, CEO 

Người đam mê công nghệ Blockchain và đồng sáng lập Tech. 

Hơn 6 năm kinh nghiệm trong các nhóm lập trình hàng đầu và 

cung cấp tư vấn kỹ thuật cho các giải pháp dựa trên blockchain và các dự án Cung 

cấp Token ban đầu. Đam mê tham gia vào việc khám phá công nghệ & mật mã 

Blockchain theo chiều sâu. Chuyên gia về quyền thương hiệu (lĩnh vực CNTT). 

Manisha Sharma 

Giám đốc nhân sự 

Chuyên viên nhân sự giàu kinh nghiệm với lịch sử làm việc 

trong ngành công nghệ thông tin và dịch vụ. Có kỹ năng quản 

lý con người, Xây dựng mối quan hệ, Xây dựng đội ngũ, Quản lý và Quản lý thời 

gian. Quản lý tài nguyên nhân lực chuyên nghiệp với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh 

doanh - MBA tập trung vào Tài chính và Nhân sự. 



Deepak Roach 

Giám đốc sáng tạo 

Hơn 7 năm trong ngành CNTT. Nhiệt tình trong việc làm phim. 

Hơn 7 năm kinh nghiệm trong hoạt hình và chỉnh sửa. Cử nhân 

Khoa học trong hoạt hình và đa phương tiện. Giám đốc sáng tạo, viết tay tuyệt vời 

trong văn bản, họa sĩ truyện tranh. Đam mê phim truyện tranh và ngành công 

nghiệp hoạt hình. 

Sujata Sharma 

Nhà văn kỹ thuật 

Hơn 3 năm kinh nghiệm trong kỹ thuật viết. Đam mê công việc 

sáng tạo. Nhiệt tình về truyện tranh và hoạt hình. 5 năm trong 

ngành y tế. Chuyên môn về kỹ thuật, học thuật và sáng tạo và hơn 1 năm kinh 

nghiệm như một tiếng nói trên nghệ sĩ. 

Raman Saini 

Kỹ sư phần mềm cao cấp 

Hơn 5 năm nghiên cứu và phát triển với công nghệ. 

Bằng Kỹ sư phần mềm. Chuyên gia về NET, ASP.NET MVC, 

C#, MSSQL, SCALA, Play framework, MongoDB, Reactive Mongo, Spark và còn 

nữa. Làm việc với các nhóm đa dạng. Có thể phát triển các DAPP bằng Ethereum, 

Solidity, ERC20, ERC223, web3JS. Hiện tại là quản lý nhóm kỹ thuật trong các 

công nghệ Trignobit. 



Ankur Sharma  

Kỹ sư phần mềm cao cấp 

Chuyên gia mật mã với hơn 7 năm kinh nghiệm phát triển 

Full Stack. Bằng thạc sĩ về ứng dụng máy tính. Phát triển các 

ứng dụng có khả năng mở rộng doanh nghiệp cao cấp trong C#, Scala, DAG, 

Spark, Big Data, Node JS, React JS, MongoDB, PostgreQuery, MSSQL, Oracle. 

Bị ám ảnh bởi nghiên cứu và phát triển trên công nghệ blockchain và Blockless. 

Aditya Patial  

Kỹ sư phần mềm 

Hơn 4 năm trong CNTT, nghiên cứu và phát triển với

công nghệ. Bằng cấp về Kỹ thuật khoa học máy tính. Chuyên 

gia về .NET, ASP.NET MVC, C#, MSSQL, Play framework, MongoDB, Java 

Script, Node JS.

Pardeep Chahal 

Kỹ sư phần mềm 

Tốt nghiệp Cử nhân Ứng dụng Máy tính. Có 5+ kinh nghiệm 

trong phát triển với công nghệ. Chuyên gia về C#, MySQL, 

JavaScript, ASP.NET MVC, API Web, AngularJs, Angular. Tận dụng mọi cơ hội 

để học hỏi các công nghệ mới. Hiện đang khám phá Blockchain và Trí tuệ nhân 

tạo.



Poonam Dhiman 

Kỹ sư phần mềm trẻ 

Tốt nghiệp cử nhân ứng dụng máy tính. Chuyên gia về c#, 

asp.net, mvc và thêm các kỹ năng mới vào danh sách. 

Ritika Chandel  

Kỹ sư phần mềm trẻ 

Chuyên gia về c#, asp.net, sql, mvc và thêm nhiều hơn vào 

danh sách. Có bằng thạc sĩ về ứng dụng máy tính. 

Nikhil Pal 

Thiết kế Web cao cấp 

Hơn 3 năm kinh nghiệm trong thiết kế web và đồ họa. Được 

thiết kế rất nhiều danh tính công ty như trang web, ứng dụng 

di động, E-mail và vẫn đang tiếp tục. Tay nghề tốt về 

Photoshop, 
Illustrator, Chuyển PSD sang Html và các trang web đáp ứng. 

Dhyan Singh  

Trưởng phòng kiểm soát chất lượng 

Trưởng phòng kiểm soát chất lượng, chuyên môn lập kế hoạch 

                                 chỉ đạo và điều phối các chương trình đảm bảo chất lượng. 

Xây dựng chính sách kiểm soát chất lượng. Có kỹ năng đảm bảo sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn chất lượng.



Priyanka Thakur 

Đảm bảo chất lượng 

Phát triển và đủ điều kiện phương pháp thử nghiệm mới. 

Thực hiện kiểm tra trực quan của thành phẩm. Tham gia đánh 

giá nội bộ và kiểm toán theo yêu cầu. Viết hoặc sửa đổi các quy trình vận hành 

kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn.

Akshita Sharma 

Chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số & CRO 

Chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số có kinh nghiệm trong việc 

quản lý và thực hiện các kế hoạch tiếp thị để tăng ROI & 

chuyển đổi tốt hơn. Có kinh nghiệm trong các chiến lược tiếp thị và quảng cáo 

ICO, viết bài PR và bài viết, kỹ thuật SEO và kế hoạch thực hiện, xử lý các chiến 

dịch tiếp thị truyền thông xã hội. Hiện đang đóng vai trò chính trong tiếp thị và 

chiến lược ICO của PodMiners ICO.

Kanika Guglani 

Chuyên gia tiếp thị & ROI 

Chiến lược gia tiếp thị có kinh nghiệm với một lịch sử đã được 

chứng minh làm việc trong các cá nhân. Có kỹ năng tạo ROI, 

tiếp thị ICO, Google Analytics và Quản lý nhóm. Marketing chuyên nghiệp với 

bằng Cử nhân Công nghệ (B.Tech.).



Đối tác 

Jason Daniel Paul Philip 

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của ABBC 

Foundation (ABBC Coin) một chuyên gia về nền tảng giải 

pháp thanh toán dựa trên blockchain & chuyên gia về tiền 

điện tử. Một người ngưỡng mộ blockchain đầy tham vọng

có hơn 8 năm kinh nghiệm với tư cách là một nhà phát triển và doanh nhân công 
nghệ. 

TranslateMe Network 

TranslateMe Network là một giải pháp sáng tạo và độc 

đáo để dịch nhanh trực tuyến bằng 6500 ngôn ngữ. Đây là nền tảng đầu tiên sử 

dụng thuật toán Blockchain và máy học cho các bản dịch văn bản và lời nói được 

xác minh và sửa chữa bởi những người đóng góp. Nó thu thập dữ liệu dưới dạng 

chỉnh sửa được thực hiện bởi hàng triệu người đóng góp cho con người để có độ 

chính xác cao hơn. 

Cố vấn 

Timo Trippler 

Cố vấn tài chính và đầu tư 

     Timo Trippler là một Cố vấn và doanh nhân ICO với nền công

     nghiệp FinTech và InsurTech. Ông là một chuyên gia về thị 

trường tài chính và quản lý rủi ro với 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch 



tài chính. Ông đã tư vấn cho nhiều dự án ICO thành công khác nhau và quản lý 

nhiều danh mục đầu tư của quỹ tiền điện tử. 

Ông đã làm việc trong lĩnh vực Blockchain từ năm 2015 và có một số lượng lớn 

các ICO khác nhau theo lời khuyên của mình. 

Ông đã làm việc với rất nhiều ICO và các dự án khác, như: AirPod, Loyakk, 

Faxport, Welltrado, Inclusivity, Centareum, Place To Rent, Energy Premier, 

WeiCrowd, Med-O Network, Vegan Nation, USAT, Tokenchanger, Autorize, 

Styor , U Run It và nhiều hơn nữa. 

Timo đã tham gia nhóm cố vấn của PodMiners và sẽ cung cấp hướng dẫn chuyên 

nghiệp cho việc gây quỹ toàn cầu của PodMiners cũng như các lĩnh vực ươm tạo 

dự án và gây quỹ trong tương lai. 

Ông sử dụng mạng lưới kinh doanh của mình để huy động vốn từ các nhà đầu tư tổ 

chức, Văn phòng gia đình, Đầu tư mạo hiểm và các công ty cổ phần tư nhân. Ông 

hiện đang kết nối với hơn 300 nhà đầu tư tổ chức trên toàn thế giới. Anh ta đi đến 

các hội nghị và hội nghị về Blockchain để gặp gỡ các nhà đầu tư mới và mở rộng 

mạng lưới gây quỹ của mình. 

Brian Condenanza 

Giám đốc cố vấn 

Brian Condenanza là một doanh nhân Internet và cố vấn 

blockchain. Ông hiện đang là Cố vấn của các công ty khởi nghiệp blockchain khác 

nhau, chẳng hạn như BEAT, Bitrus Exchange và Boltt Sports. 



Brian cũng là Tổng biên tập tại Revista Bitcoin, một trong những tạp chí nói tiếng 

Tây Ban Nha phổ biến nhất dành riêng cho Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện 

tử khác. 

Năm ngoái, Brian đã có một cuộc nói chuyện TEDx ở Thụy Sĩ về tương lai của 

công nghệ blockchain & việc sử dụng tiền điện tử và tài sản tiền điện tử cũng như 

các ứng dụng và ứng dụng có thể có của công nghệ này. Chủ đề của cuộc nói 

chuyện TED của ông là thời kỳ hoàng kim của blockchain sắp tới, nơi chúng ta có 

thể tận dụng công nghệ này để tạo ra một thế giới cởi mở và kết nối hơn. Bài nói 

chuyện TED của anh hiện có hơn 100.000 lượt xem trên YouTube và hàng trăm 

bình luận, khiến nó trở thành một trong những bài nói chuyện TED được xem 

nhiều nhất về chủ đề này. 

Brian cũng tham gia Hội nghị Thanh niên Liên Hợp Quốc tại Trụ sở Liên Hợp 

Quốc ở NYC, với vai trò là Đại biểu của đất nước Argentina, nơi ông thảo luận về 

các chủ đề khác nhau, từ phát triển bền vững đến các công nghệ đột phá như 

blockchain và tiền điện tử. 

Sharp Ye 

Cố vấn niêm yết sàn giao dịch 

Sharp Ye là một chuyên gia về cố vấn niêm yết Blockchain 

và chuyên gia IEO. Ông đã tham gia vào Blockchain từ lâu. 

Ông có kinh nghiệm làm việc với các ICO khác nhau và các dự án khác. Ông từng 

là người niêm yết và cố vấn IEO tại Gooreo (Oreo Coin), Trung tâm giao dịch tài 

sản kỹ thuật số quốc tế, một chuyên gia niêm yết tại sàn giao dịch ZG.top. 

Ông cũng là một đối tác với Hợp tác xã xây dựng và Boomblockchain. Ông có 

quan hệ đối tác với nhiều sàn giao dịch và hiểu rõ tầm quan trọng của tiếp thị cũng 

như các hoạt động ngoại tuyến, roadshow, triển lãm, v.v. 



Ông cũng đang cung cấp tư vấn về các hoạt động cộng đồng, xúc tiến tiếp thị, 

quản lý giá trị thị trường, v.v. 

Sharp đã tham gia PodMiners với tư cách là Cố vấn niêm yết sàn giao dịch và sẽ 

giúp PodMiners có kinh nghiệm và kiến thức của mình trong việc niêm yết POMT 

(Token PodMiners) trên sàn giao dịch tiền điện tử. 

Nikita Vasilevich 

Cố vấn cộng đồng 

Nikita Vasilevich có chuyên môn trong việc phát triển và 

quản lý cộng đồng. Ông đã ở trong ban cố vấn của nhiều 

ICO / IEO. Nikita tham gia vào công nghệ blockchain trong nhiều năm. Ông là 

CEO của Biznes Akula.



các yếu tố rủi ro 

● Để kiểm soát và bố trí POMT (Token PodMiners), bạn phải có khóa riêng. 

Chìa khóa sẽ được lưu trữ trong ví kỹ thuật số của bạn. Nếu bạn mất chìa 

khóa, nó sẽ dẫn đến việc mất Token. Bất kỳ bên thứ ba nào có thông tin 

đăng nhập của bạn, có thể truy cập vào ví của bạn và sử dụng Token. Ngoài 

ra, nếu bạn không đáp ứng các điều khoản và điều kiện, được phác thảo cho 

việc mua và nhận token, bạn có thể mất token. Ví dụ: bất kỳ đầu vào sai nào 

từ phía bạn như địa chỉ nhận token không chính xác hoặc cung cấp địa chỉ 

không tương thích với ERC-20 có thể dẫn đến việc mất token của bạn.

● Hệ sinh thái PodMiners và POMTis dựa trên giao thức Ethereum. Bất kỳ sự 

từ bỏ hoặc sự cố trong giao thức có thể có ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái và 

token. Hơn nữa, sự tiến bộ trong mật mã và công nghệ, có thể dẫn đến những 

rủi ro khác có thể xảy ra.

● Tin tặc và các nhóm / tổ chức độc hại khác có thể cố gắng can thiệp vào hệ 

sinh thái hoặc token. Nhưng nó không bị giới hạn trong các hành vi gian lận 

hoặc độc hại, các cuộc tấn công của Sybil, (bằng cách giả mạo các danh tính 

trong mạng ngang hàng). Hơn nữa, nếu bất kỳ bên thứ ba hoặc thành viên 

nhóm nào phát hiện điểm yếu của hệ sinh thái, cố ý hoặc vô ý, có thể ảnh 

hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái hoặc token.

● Các hành động pháp lý có thể có tác động tiêu cực đến hệ sinh thái hoặc 

token theo các cách khác nhau, như nếu việc bán, mua và trao đổi token liên 

quan đến bất kỳ hoạt động trái phép nào. Công ty có thể ngừng hoạt động 

nếu bất kỳ hành động pháp lý hoặc thay đổi pháp luật làm cho hoạt động bất 

hợp pháp. Có thể có rủi ro từ thuế dựa trên luật tiền điện tử ở quốc gia của 

bạn.



KẾT LUẬN
Nhóm của PodMiners đang tiếp tục nỗ lực tích hợp công nghệ mới nhất để làm 

cho nền tảng này mở và công bằng cho người sáng tạo, người tiêu dùng và nhà 

quảng cáo. Việc triển khai blockchain sẽ giúp kiểm soát các vấn đề chính hiện có 

trong ngành phát thanh và podcast.  

PodMiners, với mục đích khuyến khích sự phát triển của một nền kinh tế sôi động, 

tự coi mình là người tham gia, thay vì chủ nhà và đảm bảo người dùng của mình 

quảng bá sản phẩm và dịch vụ từ hệ sinh thái. Theo thời gian, PMRE (PodMiners 

Awards Engine) sẽ được giới thiệu để thưởng cho người sáng tạo nội dung và 

người tiêu dùng. PMRE cũng sẽ giúp xây dựng một thị trường gồm các nhà phát 

triển, nhà quảng cáo và người tạo nội dung. PodMiners sẽ là một nền tảng minh 

bạch cao kết nối người tiêu dùng với người tạo nội dung, nhà phát triển và nhà 

cung cấp dịch vụ.  



LIÊN KẾT ĐẾN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

Theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội và lan 
truyền nhiều tình yêu hơn.

https://www.youtube.com/channel/UCEjdmArZFMr2uD_hG0Ryy_A/
https://twitter.com/PodMiners
https://www.facebook.com/podminers
https://www.reddit.com/user/Pod_miners/
https://t.me/podminers
https://medium.com/@podminers
https://in.linkedin.com/company/podminers
https://www.instagram.com/podminers_official/



