
WHITE PAPER

HAPPYCOIN LTD

White paper sẽ được cập nhật liên tục

VERSION 1.0

HAPPYGROUP sẽ thông tin đến nhà đầu tư khi có phiên bản mới



1. GIỚI THIỆU

 HAPPYCOIN LTD

 HAPPYCOIN LÀ GÌ ?

2. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

3. MÔ HÌNH DOANH THU CỦA HAPPYGROUP 

4. HỆ SINH THÁI CỦA HAPPYCOIN 

5. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

6. HAPPYCOIN TOKEN 

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 KẾ HOẠCH PHÂN BỔ

 TOKENOMICS

7. ĐỐI TÁC

8. ĐỘI NGŨ

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHỤ LỤC

WHITE PAPER HAPPYCOIN



1. GIỚI THIỆU

HAPPYCOIN LTD được thành lập bởi người sáng lập ra HAPPYGROUP là Mr. HAPPY (Bill Pham) 

Happycoin là đồng tiền điện tử được HAPPYCOIN LTD định vị là đồng 
tiền dùng chung cho cộng đồng hạnh phúc trên toàn thế giới và cùng với 
họ kiến tạo cuộc sống chất lượng hơn, hạnh phúc hơn.

Happycoin đáp ứng nhu cầu thanh toán cho bất kỳ dịch vụ nào trong hệ sinh thái của HAPPYGROUP: 
nhanh, an toàn, minh bạch, nhiều ưu đãi nhất.

Happycoin mang đến cơ hội đầu tư và tận hưởng đa lợi ích trong hệ sinh thái vô cùng tiềm 
năng với các dự án hiện hữu (đã và đang hoạt động với doanh thu tốt – tiềm lực tốt) và hệ sinh 
thái mở rộng với nhiều đối tác trên toàn thế giới.

Happycoin là đồng hạnh phúc được happier trên toàn thế giới sử dụng để thanh toán những 
sản phẩm, dịch vụ cho bản thân và người thân những giá trị bền vững và hạnh phúc.

Happycoin là đồng tiền của cộng đồng, vì cồng đồng.

Tạm ứng
Vay
Bảo lãnh
Phát sinh…

Happycoin là tài sản.

Happycoin là nơi để lưu trữ các giá trị và tài sản trong hệ sinh thái Happygroup và cộng 
đồng.

Happycoin là phương tiện, là công cụ để trao đổi hàng hóa, dịch vụ.

Dựa trên công nghệ blockchain Happycoin được áp dụng trong các hợp đồng thông minh 
(Smart Contract) cho các trao đổi ngang hàng trong hệ sinh thái Happygroup, hệ sinh thái 
kết nối và cộng đồng Happier.

Happycoin là sổ cái blockchain – vì nó nó lưu trữ tất cả các dữ liệu, có thể nói Happycoin 
được dùng để truy xuất các nguồn gốc, các chuỗi giá trị.

Happycoin là công cụ đầu tư, công cụ hiện thực hóa những ý tưởng khởi nghiệp tại Happygroup 
và cùng với Happygroup, nhà đầu tư phải sở hữu Happycoin thì mới có thể đầu tư cho các 
dự án tại Happygroup.

Happycoin được sử dụng cho các nghiệp vụ đặc thù trong hệ sinh thái như:

HAPPYCOIN LÀ GÌ ?
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2. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Happygroup hướng tới xây dựng hệ sinh thái đa diện và tiên phong trong lĩnh vực khoa học 
hạnh phúc, với nhiều sản phẩm, dịch vụ có giá trị bền vững và thiết yếu cho con người.

Tại Việt Nam, thị trường ngành chăm sóc sức khỏe đang gia tăng nhanh chóng. Tổng chi tiêu 
cho y tế tăng từ 16.1 tỷ đô (2017) lên 20 tỷ đô (2020). Chi tiêu cho dược phẩm cũng tăng đến 
6.6 tỷ đô trong năm 2020.

Tuy nhiên ngành y tế đang phải đối mặt với một vấn đề lớn đó là sự quá tải ở các bệnh viện. 
Một số bệnh viện luôn hoạt động với trên 100% công suất. Song song với đó, một khái niệm 
mới đề cập đến sự thay đổi lớn trong lĩnh vực y tế những năm gần đây là sự chuyển đổi trọng 
tâm từ điều trị bệnh sang quản trị sức khỏe, một thuật ngữ bao gồm giữ gìn sức khỏe, sống 
lành mạnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng … Đó là “Sức khoẻ thông minh” (Smart 
Health).

Báo cáo của Viện Sức khỏe Toàn cầu tuyên bố rằng nền kinh tế hoạt động thể chất sẽ vượt 
quá 1,1 nghìn tỷ đô la vào năm 2023. Báo cáo cũng nói rằng châu Á-Thái Bình Dương sẽ vượt 
qua Bắc Mỹ trở thành thị trường lớn nhất, với 40% tăng trưởng toàn cầu đến năm 2023. 
Phong trào chánh niệm sẽ là lĩnh vực tăng trưởng nhất (12% hàng năm từ năm 2018-2023), 
tăng từ 29 tỷ USD lên thị trường 52 tỷ USD.

Theo Mckinsey, thị trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu ước tính hơn 1,5 nghìn tỷ USD, với 
mức tăng trưởng hàng năm từ 5% đến 10%.

SỨC KHỎE VÀ QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
Ngành chăm  sóc sức khỏe
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Tại Việt Nam, theo thống kê của tổng cục Du lịch năm 2019, có khoảng 85 triệu lượt khách đi 
du lịch trong nước, mà khoảng 70% điểm đến du lịch nằm ở khu vực nông thôn. Ngoài việc 
nghỉ dưỡng, tận hưởng chuyến đi, đó còn là trải nghiệm, khám phá những điều mới lạ và đầy 
thú vị. Với dân số trên 100 triệu người thì gần như mỗi năm của thời kỳ ấy, mỗi người dân Việt 
Nam đều có ít nhất một chuyến du lịch cùng gia đình, bạn bè hay nhóm hội, cơ quan… 

Giá trị ngành công nghiệp này xấp xỉ 3,7 nghìn tỷ USD trên toàn cầu, chiếm hơn 5% tổng sản 
lượng kinh tế thế giới. Không còn là thị trường ngách dành cho dân Hippie hay những du 
khách tâm linh, du lịch Wellness hiện chiếm 16% tổng chi tiêu của ngành du lịch. Hay hiểu nôm 
na là cứ 6 USD chi tiêu cho lĩnh vực du lịch thì họ dành ra 1 USD cho hình thức Wellness.

Theo Business Wire, thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu dự kiến sẽ đạt 1,2 nghìn 
tỷ USD vào năm 2027, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,6% trong giai đoạn 2020-2027.

Global Health and Wellness Market

Market growth will ACCELERATE
of a CAGR of over

Incremental growth (SB)

The market is FRAGMENTED
with several players occupying the
market

Growth for 2020

Market impact

NEGATIVE

6%

1,299.84 6.30%

32%

Growth Gcontributed by
APAC

Ngành du lịch chăm sóc sức khỏe 

(Dự kiến giá trị thị trường y tế và chăm sóc sức khỏe được cho là tăng 1.299,84 tỷ USD trong 
giai đoạn 2020-2024).
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Theo báo cáo của Statista, doanh thu của các ứng dụng thiền định dự kiến sẽ cho thấy tốc độ 
tăng trưởng hàng năm là 18,61%. Năm 2021 dự kiến đạt 5.008,93 triệu USD, khối lượng thị 
trường dự kiến là 9.914,80 triệu đô la Mỹ vào năm 2025. Doanh thu trung bình trên mỗi người 
dùng dự kiến sẽ đạt 41,94 đô la Mỹ.

Với những số liệu thống kê này và ý thức ngày càng tăng về sức khỏe (ý thức chăm sóc và 
quản trị sức khỏe), tương lai của sự tăng trưởng ngành y tế và chăm sóc sức khỏe đang tăng 
lên với cách người tiêu dùng tiếp cận sức khỏe thể chất, cảm xúc và tinh thần của họ. Điều 
này cho thấy ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe có một phạm vi rộng lớn cho các tổ chức 
để tận dụng và khai thác tối đa trong thời gian sắp tới.

HAPPYGROUP tiên phong trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, chăm sóc sức khỏe – điều 
mà bất cứ ai cũng quan tâm trong cuộc sống này, dự án HappyZen Farm và HappyHill Sapa 
là hai trong số dự án xây dựng theo mô hình “Meditation-Healthcare-Farmstay”. Đây không 
chỉ là nơi để thiền, yoga, chăm sóc sức khỏe mà còn tổ chức học các khóa quản trị sức khỏe, 
quản trị hạnh phúc.
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Economy

$119b

Wellness
Tourism
$639b

Physical
Activity
$563b

Healthy Eating,
Nutrition &

Weight Loss
$702b

Preventive &
Personalized
Medicine and
Public Health

$575b

Traditional &
Complementary

Medicine
$360b Personal Care

& Beauty
$1,083b

Mental
Wellness

$121b

Global Wellness Economy

Doanh thu trong phân khúc ứng dụng thiền định
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Nền kinh tế chăm sóc sức khỏe toàn cầu hiện được định giá 4,5 nghìn tỷ đô la - chiếm 5,3% 
tổng sản lượng kinh tế toàn cầu. (dữ liệu năm 2018).

Lưu ý: Con số về Sức khỏe tinh thần dành cho năm 2019; con số cho Hoạt động thể chất là cho 
năm 2018; số liệu cho tất cả các lĩnh vực khác là cho năm 2017.

Nguồn: Global Wellness Institute



Thị trường nghệ thuật toàn cầu là nơi kinh doanh các dịch vụ, tác phẩm có liên quan đến lĩnh 
vực nghệ thuật và văn hóa. 

Năm 2020, với khối lượng xấp xỉ 31 triệu giao dịch tương đương tổng giá trị được định giá 50 
tỷ USD (năm 2019 có khoảng 40 triệu giao dịch). Trong đó tổng doanh số bán hàng của thị 
trường nghệ thuật và đồ cổ trực tuyến đã tăng gấp đôi vào năm 2020 so với năm trước.

THỊ TRƯỜNG NGHỆ THUẬT 

Tính đến tháng 1 năm 2021, đã có 4,66 tỷ người dùng internet hoạt động trên toàn thế giới - 
chiếm 59,5% dân số toàn cầu. Sự toàn cầu hóa cùng với sự thâm nhập Internet ngày càng 
tăng, đô thị hóa nhanh chóng dẫn đến sự gia tăng xu hướng viết blog và bùng nổ số lượng 
trang web. 

Tuy nhiên, hàng trăm triệu tên miền đã được đăng ký và có hàng ngàn lượt đăng ký tên miền 
mỗi ngày. Điều này có nghĩa rằng các tên miền tốt đã hoặc sẽ được sở hữu sớm, việc người 
dùng sau sẽ khó có thể sở hữu tên miền ưng ý cho website của họ.

Chưa có một hàng hóa nào có mức lợi nhuận cao như kinh doanh domain, có những domain 
mua $10 bán ra $ 10,000, $100,000, có khi hàng triệu USD thậm chí lên đến hàng chục triệu 
USD.

KINH DOANH TÊN MIỀN
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Số lượng giao dịch trên thị trường nghệ thuật toàn cầu từ năm 2007 đến năm 2020
(ĐVT: triệu USD)



Tất cả những startup hay công ty kinh doanh đều mong muốn sở hữu domain tốt nhất, ngay 
cả Facebook cũng phải mua lại domain facebook.com trước đó là thefacebook.com, Google 
cũng phải mua lại domain google.com.

Domainbank là một trong những công ty tham gia vào ngành công nghiệp Domain sớm từ 
năm 2000 và hiện đang sở hữu nhiều domain, trademark, copyright, Patent …. có giá trị lên 
đến tỷ đô la.

Theo báo cáo của Technavio (công ty tư vấn và nghiên cứu công nghệ hàng đầu toàn cầu) thị 
trường xuất bản dự kiến sẽ tăng 23,73 tỷ USD trong giai đoạn 2020-2024.  

HAPPYBOOK sở hữu dự án sách Happy Stories các nước, năm 2017 Happybook xuất bản 
cuốn Happy Stories in Viet Nam, năm 2018 xuất bản cuốn Happy Stories in America cho chính 
Mr.Happy là tác giả. Kế hoạch xuất bản sách số các nước và nền tảng xuất bản số là một trong 
những dự án thay đổi nền xuất bản của các quốc gia. 

HAPPYBOOK 

HAPPYGROUP – Happycoin hướng đến tất cả các dịch vụ có giá trị, phụng sự nhu cầu sống 
hạnh phúc cho cộng đồng ở khắp nơi trên thế giới. 

Doanh thu hiện tại HAPPYGROUP – Happycoin có thể kể đến như:

3. MÔ HÌNH DOANH THU CỦA HAPPYGROUP

Bất động sản: Bán trang 
trại, cho thuê trang trại.

Bán mô hình nhượng 
quyền trang trại, quản lý 

trang trại.

Bán các gói chăm sóc 
hạnh phúc nhân viên 

cho các công ty, các thẻ 
thiền cho cá nhân.

Bán các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe, nghỉ 

dưỡng, điều trị.

Trồng và bán dược liệu, 
nông sản sạch.

Bán sách điện tử, sách 
cứng, bản quyền, nội 

dung (Content), quảng 
cáo.
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Bán các tác phẩm nghệ 
thuật, cho thuê nghệ 

thuật học, vẽ tranh nghệ 
thuật trực tuyến.

Mua, bán, cho thuê, 
thẩm định tên miền.

Tổ chức các khóa đào 
tạo, huấn luyện.

4. HỆ SINH THÁI CỦA HAPPYCOIN

Bởi vì chúng tôi cần trải nghiệm thực tế mô hình, sản phẩm, dịch vụ trước khi startup để 
tránh những rủi ro cho các nhà đầu tư cũng như mở rộng mô hình nhanh hơn ra toàn thế 
giới.

Do chúng tôi là người đi tiên phong mô hình trên thế giới này. Chúng tôi cần tìm kiếm và 
kiến tạo cộng đồng những người Happiers.

HAPPYCOIN PLC chú trọng xây dựng và phát triển hệ sinh thái trước khi phát hành 
đồng Happycoin?
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Trao đổi, thanh toán trong hệ sinh thái Happygroup

Niêm yết trên sàn 5ROI GLOBAL và một số sàn giao dịch tiền kỹ thuật số khác trong 
thời gian tới

Góp cổ phần trong các dự án của Happygroup

Phát triển mô hình farm thiền HappyZen farm ra khắp các tỉnh thành tại Việt Nam và ra toàn 
thế giới. Nhượng quyền và hợp tác phát triển ra các khu vực với tốc độ phát triển nhanh.

Phát triển nền tảng công nghệ thiền HappyZen, giúp cho công dân các nước có thể 
học thiền online, các công ty chăm sóc hạnh phúc nhân viên trên nền tảng HappyZen.

Phát hành thẻ thiền, thẻ chăm sóc sức khỏe bằng công nghệ blockchain.

Hoàn thiện nền tảng xuất bản số HappyBook, xuất bản các cuốn sách Happy Stories 
các nước, nhượng quyền mô hình xuất bản.

Đầu tư phát triển nền tảng ArtBank, số hóa các tác phẩm nghệ thuật và tranh

Đầu tư nền tảng DomainBank, số hóa các quy trình đào tạo, chứng chỉ thẩm định domain.

Thiện nguyện: Cộng đồng sở hữu Happycoin có thể chung tay, góp sức cùng nhau và 
cùng với Happygroup thông qua việc tài trợ, đóng góp Happycoin cho các hoạt động 
tại Givebank và hoạt động mở rộng khác.

5. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

WHITE PAPER HAPPYCOIN

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU CỦA HAPPYGROUP

Chúng tôi xây dựng hệ sinh thái đa dạng như hệ sinh thái Nông trại với dịch vụ và hoạt 
động nông trại (bán trang trại, cho thuê trang trại, trồng và bán dược liệu, nông sản 
sạch…). Hệ sinh thái về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, điều trị tại Farm. Các 
trung tâm thiền, các hoạt động xuất bản, các hoạt động hội họa, Giáo dục – đào tạo, vận 
chuyển hàng không…..(Xem thêm các dự án của Happygroup).

6. HAPPYCOIN TOKEN



Sale

Airdrop

Quỹ phát triển thiền

Quỹ hỗ trợ cộng đồng

Đội ngũ công ty

Cố vấn

Tổng

Đối tượng (Category) Tỉ lệ (Rate) Thực hiện ngân sách (Budget allocation)

55%

5%

10%

10%

15%

5%

100%

Bán theo lộ trình

Trả thưởng cho cộng đồng staking

Trả thưởng cho đội ngũ

Hợp tác với cố vấn, chuyên gia

Sale
55%

15%
Đội ngũ công ty

5%
Cố vấn

5%
Airdrop

10%
Quỹ phát triển thiền

10%
Quỹ hỗ trợ cộng đồng

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ
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Hạ tầng

Hợp đồng thông minh

Nguồn cung tối đa

Định giá

Nguồn cung lưu thông ban đầu

Vốn hoá thị trường ban đầu

:

:

:

:

:

:

BEP20 (Binance Smart Chain)

0x9c1647706cab462942ba784e310f0a1fd67f51e0

500.000.000 Happycoin

$0,02

360.833.337

$6.216.667

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Happycoin được sử dụng cho các nghiệp vụ đặc thù trong hệ sinh thái như:

Happycoin là sự đầu tư, hưởng lợi nhuận khi mua bán, trao đổi Happycoin trên các sàn 
giao dịch.

Tạm ứng
Vay
Bảo lãnh
Phát sinh…

7. ĐỐI TÁC
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WHY HAPPYCOIN?
Happycoin có nền tảng hệ sinh thái vững chắc và dịch vụ có giá trị cao, tiên phong cho mưu 
cầu sống hạnh phúc của con người.

Happycoin để tận hưởng dịch vụ giá trị với hệ sinh thái Happygroup và hệ sinh thái kết nối.

Happycoin là điều kiện để đầu tư các dự án tại Happygroup, công cụ hiện thực hóa những 
ý tưởng khởi nghiệp tại Happygroup.

TOKENOMICS



8. ĐỘI NGŨ

Mr. Phong Pham (Bill Pham) - Founder & CEO
Ông Bill Pham có trên 20 năm kinh nghiệm kinh doanh, đầu tư, đào 
tạo và hoạt động cộng đồng. Ông cũng là Founder của nhiều dự án 
thành công và có giá trị cho cộng đồng, tiêu biểu như:

Founder/Chairman at TITAN CORP. ( SINCE 2001)
Chairman at HAPPYBANK 
Founder/Author at HAPPYBOOK
Founder/ Zen Coach at HappyZen Co.,Ltd
Founder at ArtBank Co.,Ltd
Founder at DomainBank Co.,Ltd
Founder at HAPPYGROUP
Tác giả các sách: Happy Stories in Viet Nam và Stories in America, 
Hạnh phúc hiện tiền, Đừng quay đầu tại, Quản trị hạnh phúc
Happiness Coach và Zen Coach cho nhiều tập đoàn như Roche.
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Ông Nguyễn Khoa Bình – Kỹ sư dữ liệu
Ông có 19 năm triển khai phần mềm và các ứng dụng phần mềm 
trong doanh nghiệp, ngân hàng như: 
- Hệ thống Ngân hàng Di động cho SMARTLINK - NAPAS
- Ứng dụng Mobile Banking Native dành cho Vietcombank, ACB
- Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu VNPay, VNPT Pay, Viettel…

Ông Nguyễn Hải Linh – Giám đốc sản phẩm
Ông có 12 năm làm phần mềm và CTO cho các công ty phần mềm 
trong nước và nước ngoài. Từng tham gia triển khai nhiều dự án cho 
Mercedes, Ford, Subaru, and Hyundai Cars.

Ông Đào Tiến Phong - Giám đốc pháp chế
Phong có hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực luật doanh 
nghiệp với nhiều loại dự án đầu tư như phân phối, xây dựng, sản 
xuất, bất động sản, giáo dục, logistics, ngân hàng, M&A, TMĐT, Fin-
tech, Blockchain…
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Larry Hudson - Cố vấn chiến lược
Ông có trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, 
M&A. Chủ tịch WaterStone Capital (USA).

Allan Gleisinger - Cố vấn tài chính
Ông có trên 20 năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. 
Nguyên Phó chủ tịch của Wells Fargo, Nguyên giám đốc quản lý quỹ 
của Morgan Stanley.

Đặng Minh Tuấn - Cố vấn công nghệ.
Viện trưởng tại CIST
Trưởng bộ phận Labs Blockchain (Học viện Bưu Chính Viễn Thông)
Tác giả phần mềm Vietkey.

BAN CỐ VẤN:
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THÔNG TIN LIÊN HỆ

HAPPYCOIN LTD
Website: www.happycoin.me

Email: hi@happycoin.me
Địa chỉ: 27 Old Gloucester Street, LONDON, WC1N 3AX
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