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Cập nhật Lời phủ nhận 

Xin lưu ý rằng giấy trắng này là một công việc đang được tiến hành và sẽ được cập nhật với nhiều chi tiết hơn khi thời 
gian trôi qua. Do sự quan tâm lớn đến ICO của chúng tôi, chúng tôi đang làm công bố giấy trắng này cho công chúng 
đánh giá. Chúng tôi sẽ bổ sung thêm chi tiết về nền tảng quảng cáo và sử dụng mã thông báo của chúng tôi trong một 
loạt các cập nhật sẽ được ghi lại trên trang web của chúng tôi tại http://www.Mobilink.io

Khi chúng tôi thêm nhiều thông tin, chúng tôi muốn cho bất kỳ bên quan tâm biết rằng sẽ không có thay đổi đối với chào 
hàng cốt lõi của chúng tôi, cấu trúc token, phân phối mã thông báo và sử dụng các quỹ

Khước từ trách nhiệm pháp lý

Tài liệu này ("Tài liệu") và các thông tin có sẵn trong Tài liệu này nên được coi như tài liệu thông tin mô tả các khía cạnh 
kỹ thuật và kinh doanh của thẻ Mobilink và ICO, tổng quan về Mạng Mobilink, cũng như thông tin về Mobilink (công ty").

Mục đích duy nhất của Tài liệu này là cung cấp cho người nhận thông tin sơ bộ về vấn đề mã thông báo để giúp người 
nhận quyết định xem họ có muốn mua các thẻ bài do Công ty phát hành và để thể hiện sự quan tâm của mình đối với 
Công ty để Công ty có thể xác định các điều kiện cuối cùng của vấn đề mã thông báo. Các thẻ được đề cập trong tài liệu 
này sẽ có các điều khoản và điều kiện cụ thể của riêng mình, cần đọc và tham khảo ý kiến   trước khi tham gia vào bất kỳ 
giao dịch nào. Người mua dự định đầu tư vào vấn đề mã thông báo không nên đưa ra quyết định đầu tư dựa hoàn toàn 
vào tài liệu tóm tắt này.

Tất cả các bản tuyên bố ý kiến   và tất cả các dự báo, dự báo, hoặc tuyên bố liên quan đến kỳ vọng về các sự kiện trong 
tương lai hoặc khả năng thực hiện trong tương lai thể hiện đánh giá của công ty và giải thích thông tin hiện có cho nó.

Tài liệu này không đủ điều kiện như một bản cáo bạch. Để tránh nghi ngờ, các mã thông báo không đủ tiêu chuẩn là 
chứng khoán và việc phát hành các thẻ không đủ điều kiện để phát hành chứng khoán trong bất kỳ khu vực có thẩm 
quyền nào.

Tài liệu này không tạo thành một đề nghị bán hoặc chào mời đề nghị mua các thẻ trong bất kỳ khu vực pháp lý nào 
trong đó không chào bán hoặc mời chào như vậy hoặc cho bất kỳ người nào không được chào mời hoặc chào mời như 
vậy. Mỗi vi phạm các hạn chế như vậy có thể gây ra sự vi phạm các luật áp dụng của các quốc gia đó. Công ty có quyền 
phê duyệt mỗi người mua và hoàn lại tiền mua các thẻ nếu một vấn đề chưa biết trước đây trở nên rõ ràng.

Người mua hàng tự tiến hành điều tra về những rủi ro pháp lý tiềm ẩn và hậu quả về thuế liên quan đến việc mua và 
mua các loại thẻ. Không có nội dung nào trong Tài liệu này được hiểu là việc tư vấn đầu tư của Công ty hoặc bất kỳ 
người nào khác. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ gì về việc mua các mã thông báo do Công ty đề xuất và được mô tả ở đây, 
bạn nên tham khảo ý kiến   của một cố vấn tài chính độc lập hoặc người đại diện hợp pháp có đủ điều kiện tư vấn về các 
khoản đầu tư có tính chất này.

Lời phủ nhận ngôn ngữ:

Giấy trắng này được hình thành, thiết kế và viết bằng tiếng Anh. Nhóm Mobilink hiện đang làm việc với nhiều quyền để 
dịch tài liệu này sang các ngôn ngữ khác. Trong bất kỳ trường hợp có thể có thông tin mâu thuẫn giữa tài liệu tiếng Anh 
và ngôn ngữ khác, tài liệu tiếng Anh sẽ được coi là chính xác nhất.
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Tóm tắt

Mobilink Coin để cách mạng hóa ngành công nghiệp điện thoại di động với công nghệ Blockchain!

Công nghệ di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Hai mươi năm trước, hầu như không ai trong chúng ta có thể tưởng 
tượng được thế giới chúng ta đang sống ngày nay. Nhưng một số người nhìn xa trông thấy thế giới sử dụng Internet để 
mua sản phẩm và tương tác với người khác. Những người hoài nghi, tuy nhiên, dự đoán rằng Internet là quá phức tạp, 
và đã được cho các nhà khoa học và chuyên viên kỹ thuật.

Một chất xúc tác bị bỏ qua trong công việc công nghệ mà chúng ta đang sống hôm nay là điện thoại thông minh. Sự ra 
đời của điện thoại thông minh thay đổi mọi thứ: chúng tôi đi bộ xung quanh với siêu máy tính nhỏ trong túi của chúng 
tôi, với quyền truy cập vào tất cả các kiến   thức của con người trong tầm tay của chúng tôi. Chúng tôi có thể đặt chỗ nghỉ 
mát, thực hiện các cuộc gọi thoại và thoại miễn phí qua dữ liệu, đặt pizza, lấy tư vấn chuyên nghiệp và mọi thứ ở giữa.

Những bước nhảy công nghệ của cường độ này theo nhiều cách khác nhau và chỉ xuất hiện sau mỗi thập niên. Nếu 
World Wide Web là những năm 90, thì những năm 2000 được định hình bởi sự xuất hiện của điện thoại thông minh và 
từ từ chuyển từ nền kinh tế web sang nền kinh tế ứng dụng. Blockchain là kẻ phá hoại kế tiếp, có lẽ là phá rối như điện 
thoại thông minh hơn mười năm trước - và đang trong quá trình phá vỡ mọi thứ từ an toàn thực phẩm đến ngân hàng 
cho đến các hệ thống bỏ phiếu. Với Blockchain, các tổ chức hoặc là phấn khởi bởi tiềm năng vô hạn, hoặc lo lắng về thị 
phần của họ. Chúng tôi rất vui khi ở trong trại cũ, nhìn về phía trước tiềm năng tuyệt vời của công nghệ này để thay đổi 
hình dáng thế giới của chúng tôi.

Mobilink sẽ làm gián đoạn cả ngành quảng cáo di động và viễn thông bằng cách sử dụng công nghệ Blockchain, cho 
phép người tiêu dùng sử dụng điện thoại của họ và đi lang thang khắp thế giới miễn phí, đồng thời cung cấp cho các nhà 
quảng cáo cơ hội để có được lợi tức đầu tư tốt hơn cho đồng đô la của họ .

Trạng thái hiện tại là có hai công ty lớn kiểm soát số lượng lớn quảng cáo di động - và trong quá trình họ đã làm cho 
người dùng cuối sản phẩm. Trong viễn thông, các tổ chức lớn vẫn kiểm soát một phần đáng kể của thị trường và đã 
chuyển từ tính phí cho tin nhắn SMS để tính phí roaming chi phối và áp dụng người dùng đến mũ dữ liệu không cần thiết.

Chúng tôi muốn thay đổi tình trạng hiện tại trong ngành công nghiệp quảng cáo và viễn thông - thời gian đã làm phá vỡ 
chúng. Nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực trong các ngành công nghiệp này, đồng 
thời cho phép người sử dụng cuối cùng được hưởng lợi bằng cách cung cấp các cuộc trò chuyện, dữ liệu và văn bản 
không giới hạn trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng sẽ mang lại cho người sử dụng thẻ SIM Mobilink khả năng kiếm được 
doanh thu quảng cáo hàng tháng - chia sẻ một số tài sản quảng cáo được tạo ra với người dùng cuối.

Thông tin công ty

Mobilink Coin: Có trụ sở tại Manilla, Philippines: quản lý ICO, nhà quảng bá và người sáng tạo. Chịu trách nhiệm về việc 
gây quỹ, tiếp thị và phát hành thẻ tín hiệu khi ICO hoàn tất. Tổ chức này sẽ phát triển ứng dụng di động và nền tảng trao 
đổi quảng cáo. 4

Mobilink Network: Có trụ sở tại Ontario Canada, tích cực làm việc để phát triển mạng lưới và cơ chế phân phối trên toàn 
cầu cho bất kỳ người sử dụng thẻ Mobilink sim. Mobilink Network có 1200 khách hàng đã ở chế độ thử nghiệm beta và 
mạng lưới phân phối toàn cầu trên hầu hết các thành phố lớn ở Bắc Mỹ và Châu Âu. Mạng Mobilink có một

committed sales volume of over 2 million SIM Cards for the next 6 months via established worldwide distributors. 
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Hiện trạng ngành viễn thông

Ngành viễn thông đã liên tục phát triển trong thập kỷ qua trong khi cố gắng đối phó với sự bùng nổ của việc sử dụng dữ 
liệu. Người dùng ở Mỹ đang xem điện thoại di động của họ hơn 9 tỷ lần mỗi ngày. Sự thâm nhập của điện thoại thông 
minh đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết, ngay cả với những nhóm tuổi lớn hơn đã chậm chấp nhận công nghệ.

Viễn thông là xương sống của mọi hình thức truyền giọng nói và dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn ở internet, 
truyền thông thoại và phát sóng. Đây là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất trên thế giới, với doanh thu hàng 
năm vượt quá 6 nghìn tỷ đô la. Hiện có gần 5 tỷ người sử dụng điện thoại thông minh và trên 8 tỷ điện thoại thông minh 
đang lưu thông trên toàn thế giới sử dụng thoại, văn bản và dữ liệu.

Nhu cầu các dịch vụ tốt hơn, đáng tin cậy hơn đặt ra một sự căng thẳng rất lớn về chi tiêu vốn vì hầu hết các quy trình 
vẫn được thực hiện bằng tay và việc thiết lập cơ sở hạ tầng mới là rất tốn kém. Công nghệ Blockchain đưa ra nhiều giải 
pháp cho bảng:

Quản lý nhận dạng và phát hiện gian lận
Phát hiện gian lận là rất quan trọng trong hầu hết các ngành công nghiệp và viễn thông toàn cầu không phải là ngoại lệ. 
Chi phí gian lận hàng năm cho ngành công nghiệp này là 38 tỷ đô la và nó là đầu mối cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông để tìm ra các giải pháp đáng tin cậy để xác lập danh tính. Roaming gian lận xảy ra vì có sự không hiệu quả trong 
các hệ thống liên kết các nhà cung cấp. Với Blockchain, việc triển khai hợp đồng thông minh đơn giản có thể giúp thiết 
lập mối quan hệ tin cậy giữa người dùng và mạng, ngay lập tức xác nhận quyền chuyển vùng của họ và đảm bảo rằng 
nhà cung cấp được thanh toán.

Giảm chi phí thông qua tự động hóa
Roaming bao gồm việc sử dụng điện thoại di động trên một nhà cung cấp dịch vụ khác với người sử dụng được đăng ký, 
thường là ở một quốc gia khác. Khi xác định danh tính của người dùng, chuyển vùng sẽ trải qua quá trình xác nhận giữa 
các hãng khác nhau, thường là liên quan đến nhiều bên thứ ba. Với Blockchain, các hãng vận chuyển có thể tự động hoá 
và đơn giản hóa các chức năng như chuyển vùng, mà không cần liên quan đến nhiều bên thứ ba để xác minh danh tính 
và xác nhận quyền chuyển vùng. Điều này cho phép nhà cung cấp cung cấp dịch vụ nhanh hơn, đáng tin cậy hơn cho 
người dùng đồng thời giảm chi phí.

Cho phép các giao dịch vi mô cho tài sản kỹ thuật số
Có lẽ điều khó khắn nhất và gây rối nhất mà Blockchain có thể mang lại cho thế giới viễn thông là giúp cho phép các giao 
dịch vi mô để mua tài sản kỹ thuật số. Các loại tiền tệ Blockchain và crypto cho phép thanh toán gần như tức thời với 
bất kỳ kích cỡ nào với mức phí giao dịch rất thấp hoặc không có. Điều này sẽ cắt bỏ một người đàn ông khác (ngân hàng 
và bộ xử lý thẻ tín dụng) trong khi cho phép người dùng được hưởng lợi từ nền kinh tế toàn cầu cho tài sản số như trò 
chơi điện tử, điểm thưởng, âm nhạc và phim ảnh

Current state of mobile & digital advertising 

Quảng cáo kỹ thuật số là một ngành công nghiệp toàn cầu trị giá 220 tỷ đô la với số người chơi tương đối ít. Cụ thể hơn, 
quảng cáo di động được điều khiển bởi Facebook và Google do họ sở hữu hơn 50% thị trường (theo ước tính bảo thủ 
nhất). Điều này không có nhiều chỗ cho các công ty quảng cáo cạnh tranh nhỏ hơn, và cho phép hai cầu thủ lớn đưa ra 
mức giá.

Blockchain đã bắt đầu phá vỡ thị trường quảng cáo vì nó giúp giải quyết vô số vấn đề và mở ra những khả năng mới 
cùng một lúc. Hiện tại, các nhà quảng cáo thu tiền từ những người muốn quảng cáo và gửi quảng cáo đến người tiêu 
dùng cuối cùng. Đây là lựa chọn khả thi duy nhất, nhưng nó đi kèm với một loạt các vấn đề cần được giải quyết.
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Đơn giản hóa quy trình
Quá trình hiện tại là quá phức tạp và các công ty không phải lúc nào cũng có được cái mà họ phải trả. Một số tổ chức đã
bắt đầu cắt bỏ người trung gian để trực tiếp xây dựng sự trao đổi quảng cáo của họ. Blockchain sẽ giúp tăng cường quá 
trình này, thêm tính minh bạch và cuối cùng loại bỏ quá trình mua quảng cáo với nhau - cho phép nhà quảng cáo trả 
trực tiếp người dùng cuối để xem quảng cáo.

Tin tưởng, tin cậy, tin tưởng
Một khi dữ liệu vào Blockchain, nó không bao giờ có thể được thay đổi, và vì không có thực thể trung ương kiểm soát 
Blockchain, tính không thay đổi được đảm bảo. Ngành quảng cáo bị cản trở bởi tiểu sử giả mạo, số lần hiển thị nhân tạo, 
nhấp chuột giả mạo và người theo dõi giả trên Instagram và Twitter. Gian lận quảng cáo được thiết lập để chi phí cho 
ngành công nghiệp này gần 20 tỷ đô la vào năm 2018. Với Blockchain, các công ty có thể đảm bảo rằng một người dùng 
thực đang nhìn vào quảng cáo của họ, và các tin tặc và kẻ gian lận không bao giờ bị thao túng.

Cho phép người dùng được hưởng lợi
Một khi sự tin tưởng được thiết lập, Blockchain có thể sẽ làm gián đoạn hoàn toàn hệ thống - cho phép người tiêu dùng 
xác minh danh tính của họ trực tiếp với sản phẩm đang được quảng cáo và thiết lập sở thích quảng cáo của riêng họ. 
Điều này hoàn toàn loại bỏ nhu cầu của một người đàn ông trung bình và cho phép người dùng được hưởng lợi từ việc 
được trả trực tiếp để xem quảng cáo hoặc sử dụng doanh thu quảng cáo mà họ tạo ra để trả cho một dịch vụ.

Blockchain Technologies for Telecom and Advertising 



7 

Mobilink.io Whitepaper 

Các nhà quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phải dành rất nhiều tiền để thiết lập lòng tin và nhận dạng - 
thường là với sự giúp đỡ của nhiều hơn một bên thứ ba. Hiệp định roaming toàn cầu là một ví dụ của quy trình như vậy. 
Với một sổ cái phân phối kỹ thuật số và một cấu trúc tin cậy, Blockchain có thể giúp loại bỏ hầu hết, nếu không phải là 
tất cả các bên thứ ba.

Và vì nó là không thể đảo ngược và kiểm soát được, Blockchain cung cấp cho các nhà quảng cáo những gì họ đang tìm 
kiếm: một cách đơn giản đơn giản để đảm bảo rằng họ đang tương tác với một người ở phía bên kia, chứ không phải là 
một chương trình nâng cao xây dựng hồ sơ giả mạo và nhận được các ấn tượng giả mạo .

Using the Blockchain in a telecom environment for creating an ID and performing authentication: 
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Giới thiệu Mobilink

Blockchain sẽ làm gián đoạn ngành công nghiệp viễn thông và quảng cáo một cách đáng kể. Như đã thảo luận ở trên, 
nhiều công nghệ Blockchain sẽ cung cấp cho người dùng nhiều quyền lực hơn bằng cách chọn những quảng cáo mà họ 
xem hoặc bằng cách trả tiền cho họ để xem các quảng cáo như một phần của nền kinh tế kỹ thuật số dựa trên 
cryptocurrency.

Mobilink muốn mang lại sức mạnh cho người tiêu dùng và cắt ra nhiều trung gian trong quảng cáo và viễn thông cùng 
một lúc. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một nền kinh tế kỹ thuật số các thẻ Mobilink mà sẽ kiếm được bằng cách xem 
quảng cáo và sẽ được sử dụng để trả cho các dịch vụ di động. Người sử dụng điện thoại di động toàn cầu hiện đang phải 
trả hàng chục tỷ đô la một tháng tiền thuê bao, trong khi những người khổng lồ quảng cáo như Google và Facebook 
kiếm được hàng tỷ đô la bằng cách độc quyền thị trường quảng cáo và kiểm soát quảng cáo mà người dùng thấy trên 
điện thoại của họ.

Mobilink đã là một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông với các thỏa thuận roaming ở hơn 170 quốc gia. Chúng tôi có thỏa 
thuận chuyển vùng với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất trên thế giới và đã thử nghiệm thẻ SIM Mobilink tại 
một chục quốc gia trên toàn thế giới. Vì Mobilink hoạt động ở cấp độ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, chúng tôi sẽ có 
thể chèn quảng cáo mà không làm gián đoạn người dùng hoặc thêm bất kỳ phần mềm nào vào điện thoại thông minh 
của họ.

Kết quả cuối cùng? Người dùng của chúng tôi sẽ có một chiếc điện thoại thông minh hoạt động trên quy mô toàn cầu 
mà không cần trả tiền cho thoại hoặc dữ liệu. Được kích hoạt bởi Blockchain và mạng lưới toàn cầu của chúng tôi, chúng 
tôi sẽ có thể tạo ra doanh thu quảng cáo từ việc sử dụng điện thoại di động của người sử dụng và sử dụng các quỹ này 
để trả tiền bảo hiểm cho điện thoại di động cho người dùng của chúng tôi. Vì người dùng của chúng tôi sẽ luôn được 
kiểm tra bởi Blockchain và cho phép tương tác trực tiếp với các sản phẩm và dịch vụ được quảng cáo, chúng tôi có thể 
tạo thêm nhiều doanh thu cho mỗi người dùng.

Vì nền tảng của chúng tôi giành được nhiều người dùng hơn và nhiều đối tác quảng cáo hơn, chúng tôi hy vọng doanh 
thu quảng cáo của chúng tôi sẽ vượt qua chi phí hoạt động mạng di động của chúng tôi. Khi chúng tôi dần dần trở nên 
có lợi hơn, chúng tôi sẽ chia sẻ các thẻ Mobilink với người dùng của chúng tôi, tạo ra một thẻ tiện dụng hữu dụng và 
nền kinh tế cho các giao dịch vi mô.

Sứ mệnh và Tầm nhìn 

Để tạo ra và vận hành nhà cung cấp dịch vụ di động phân tán đầu tiên sẽ phá vỡ và phát triển mạnh trong ngành công 
nghiệp viễn thông hiện tại, cung cấp cho người sử dụng dịch vụ thoại và dữ liệu toàn cầu miễn phí và không có biên giới. 
Được gây ra bởi công nghệ Blockchain, doanh thu mà nền tảng quảng cáo của chúng tôi sẽ tạo ra sẽ trả cho mạng lưới 
toàn cầu của chúng tôi. Khi hoạt động quảng cáo của chúng tôi phát triển, chúng tôi sẽ chia sẻ doanh thu quảng cáo 
thêm với người dùng của chúng tôi thông qua việc phát hành thẻ Mobilink trực tiếp vào ví của người dùng.
Tầm nhìn của chúng tôi là cách mạng hóa cách thức viễn thông và quảng cáo được sử dụng ngày nay và là một chất xúc 
tác cho sự thay đổi tích cực đối với người tiêu dùng và các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi dự định sẽ hoàn thành điều 
này bằng cách trở thành nhà cung cấp dịch vụ đẳng cấp thế giới với thị phần toàn cầu lên đến sáu phần trăm vào giữa 
năm 2020.
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Chi tiết chào hàng chính

Mỗi chủ thẻ sẽ nhận được một thẻ SIM sẽ hoạt động với bất kỳ điện thoại thông minh được mở 
khóa nào. Sử dụng công nghệ Blockchain, Mobilink sẽ có thể gửi các quảng cáo nhắm mục tiêu đến 
điện thoại thông minh của người dùng, tạo ra doanh thu quảng cáo sẽ trả cho dịch vụ thoại và dữ 
liệu cho người dùng. Với người dùng cung cấp của chúng tôi sẽ không nhận được hóa đơn hàng 
tháng nào!

Vì Mobilink có các hợp đồng roaming toàn cầu đúng chỗ, chúng tôi sẽ có thể cung cấp kết nối thực 
sự không biên giới cho người giữ thẻ của chúng tôi-không có nhiều dữ liệu hơn và phí chuyển vùng 
thoại cho khách du lịch! Hơn 170 quốc gia được hỗ trợ!

Thông qua việc sử dụng các hợp đồng Blockchain và thông minh, Mobilink sẽ có thể tính toán thu
nhập hàng ngày của người dùng và thanh toán hàng ngày dưới dạng tiền xu Mobilink (MBX).

Thẻ MBX sẽ là mã thông báo sử dụng thực sự được giữ bởi một số lượng lớn người dùng. Chủ sở
hữu Token có thể chuyển đổi thẻ MBX của họ sang các mật mã khác trên các giao dịch công khai 
hoặc trên ứng dụng Mobilink Wallet của họ.
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Những đặc điểm chính

1. Mạng Mobilink có các kết nối với các mạng di động toàn cầu lớn, cho phép người dùng Mobilink-SIM sử dụng các dịch
vụ thoại và dữ liệu miễn phí. Ứng dụng hoạt động với bất kỳ điện thoại thông minh đã mở khóa nào (IOS và Android).
2. Mobilink Ad-Platform sẽ phân phối quảng cáo đến điện thoại của bạn, cho phép Mobilink trả tiền ban đầu cho chi phí
sử dụng mạng và chia sẻ lợi nhuận doanh thu trong tương lai gần.
3. Mobilink sẽ xây dựng Ứng dụng Wallet trên Android và iOS cho phép người dùng nhận được thẻ MBX dựa trên cách
sử dụng của họ.
4. Ứng dụng Mobilink sẽ có một tổ chức trao đổi mật mã, trong đó chủ thẻ có thể đổi tiền tệ cho các loại tiền tệ và tiền
tệ khác.
5. Mobilink cũng sẽ phát hành thẻ trả trước của Mobilink cho chủ sở hữu MOBILINK-COIN của nó sẽ được liên kết với
ứng dụng Mobilink Wallet và Exchange.



11 

Mobilink.io Whitepaper 

Làm thế nào nó hoạt động? 
Dự án Mobilink là tạo ra một hệ sinh thái các dịch vụ sử dụng và thúc đẩy nhu cầu về thẻ MBX, cung cấp đủ doanh thu 
cho mạng để hoạt động mà không tốn kém cho người dùng và cuối cùng tạo ra đủ doanh thu để bắt đầu chia sẻ với chủ 
sở hữu thẻ.

Hình dưới đây minh hoạ mạng lưới của chúng tôi sẽ hoạt động như thế nào: 

Mobilink-Network: Mạng lưới toàn cầu hoạt động ngoài Canada, chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và vận hành của 
Mạng viễn thông và chịu trách nhiệm quản lý nền tảng Mobilink Ad.

Mobilink SIM Card: thẻ SIM được cung cấp cho chủ sở hữu thẻ sau khi đóng ICO để sử dụng trong bất kỳ điện thoại 
thông minh tiêu chuẩn nào (Android và IOS).

Mobilink SIM Card user: Bất kỳ người dùng sở hữu một Thẻ SIM Mobilink được sử dụng trong một điện thoại thông 
minh không khóa

MBX Token Holder: Sau khi hoàn thành ICO, đây là bất kỳ người dùng nào là chủ sở hữu thẻ thông qua mua hàng từ 
trao đổi hoặc kiếm được từ doanh thu quảng cáo chia sẻ thông qua Mạng Mobilink

Advertisers: Các tổ chức muốn quảng cáo cho khách hàng theo cách sáng tạo, với sự tương tác và nhận dạng do công 
nghệ Blockchain cho phép.
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Quảng cáo và chia sẻ doanh thu
Người dùng sẽ kiếm được thẻ MBX dựa trên quảng cáo sẽ được hiển thị trên các ứng dụng đã chọn được lựa chọn 
thông qua thuật toán phức tạp của Mobilink để tính toán việc sử dụng của người dùng.
Khi xây dựng một nền tảng quảng cáo được kích hoạt và tăng cường bởi công nghệ Blockchain, chúng tôi sẽ giúp giải 
quyết nhiều sai lầm của quảng cáo, bao gồm tài khoản giả mạo, người giả mạo và hiển thị giả mạo.
Mobilink sẽ cố gắng tạo ra doanh thu nhiều nhất có thể thông qua các thỏa thuận quảng cáo và chia sẻ với người dùng 
của chúng tôi sau khi đã bao gồm chi phí vận hành mạng di động. Ví dụ về phân phối doanh thu được hiển thị bên dưới:
100 đô la Doanh thu sẽ được chia ra như sau:

-45% dịch vụ viễn thông
- Chi phí vận hành 14%
- 14% lệ phí

- 10% cổ phần của Mobilink
- 21% người dùng chia sẻ thông qua việc phát hành
thẻ MBX.

Sau khi chi phí hoạt động, Mobilink sẽ giữ khoảng 30% doanh thu và chia sẻ 70% còn lại với người dùng thông qua việc 
phát hành thẻ MBX trực tiếp vào ứng dụng Mobilink Wallet.
Hình dưới minh họa dự báo của chúng tôi trong 36 tháng tiếp theo. Chúng tôi dự định giảm chi phí viễn thông và hoạt 
động để cuối cùng có thể cung cấp cho người dùng 35% doanh thu, tương đương với hơn 75% lợi nhuận của Mạng.

* Dự báo này chỉ được sử dụng như một hướng dẫn vì nó giả định điều kiện thị trường lý tưởng
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ví và sàn trao đổi

Mobilink sẽ cung cấp cho người dùng một ứng dụng điện thoại thông minh dành cho Android và iOS, bao gồm một ví 
tiền an toàn và nền tảng trao đổi. Biểu đồ dưới đây minh hoạ quá trình sẽ hoạt động như thế nào và một số tính năng.

Khi Nền tảng Quảng cáo của Mobilink tạo đủ doanh thu để trang trải chi phí mạng, chúng tôi sẽ chia sẻ doanh thu còn lại 
với người dùng của chúng tôi. Thông qua API Wallet, Mạng Mobilink sẽ có thể ký quỹ cho người dùng dựa trên cách sử 
dụng của họ.

Các tính năng chính là:

Mobilink trao đổi, giao dịch: Một nền tảng trao đổi sẽ cho phép người dùng trao đổi thẻ MBX của họ cho các bí mật 
khác.

Rút và đặt cọc Một chức năng được thiết kế để cho phép người dùng gửi tiền tích lũy vào ví dụ ERC20 của họ hoặc thu
hồi chúng vào ví tiền bên ngoài.

Mã hóa toàn bộ:Được mã hóa hoàn toàn để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Kiểm tra doanh thu quảng cáo: Cho phép người dùng kiểm tra thu nhập quảng cáo do hoạt động của họ tạo ra.

đồng tiền: Cho phép người dùng kiểm tra số dư thẻ tín dụng MBX.

Số dư thẻ trả trước: Cho phép người dùng kiểm tra số dư của thẻ tín dụng trả trước của họ.

Ứng dụng mới: Khi mạng lưới và cơ sở người dùng của chúng tôi phát triển, chúng tôi sẽ bổ sung nhiều chức năng để 
mang lại giá trị
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Các thỏa thuận Mạng lưới và Roaming của chúng tôi

Mobilink Coin ICO đã hợp tác với Mobilink-Network hoạt động như một MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Tóm 
lại, Mobilink-Network có thỏa thuận kinh doanh với các nhà cung cấp dịch vụ di động toàn cầu để cung cấp các dịch vụ 
thoại và dữ liệu cho người dùng kết nối với Mạng Mobilink.

Mobilink-Network Đối tác Toàn cầu bao gồm Vodafone, 02, T-Mobile, Tata, Bezeq, Smart, Globe, Orange, Cellcom, TIM, 
Docomo, Airtel, Telia, Relaince NetConnect và nhiều hơn nữa

Chúng tôi làm việc với ai

Nó sẽ hoạt động ở nước tôi không?

Danh sách chi tiết các quốc gia được hỗ trợ có trên trang web của chúng tôi và được cập nhật khi chúng tôi thực hiện 
bất kỳ thay đổi nào:
https://mobilink.io/countries.php  

số
Người sử dụng Mobilink-SIM có khả năng chuyển số của họ vào mạng của chúng tôi trên toàn cầu thông qua việc sử 
dụng một MVNO (nhà khai thác mạng di động ảo). Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc giữ số điện thoại cho người 
dùng của chúng tôi và tính năng này sẽ được triển khai trong mạng của chúng tôi trước khi thẻ SIM được vận chuyển. 
Tính năng này hiện đang được dự kiến vào tháng 6 năm 2018, một phần của việc mở rộng hợp đồng kết nối của chúng 
tôi.

ICO Chi tiết
Thẻ thông báo MBX là Ethereum based (ERC 20) và sẽ cấp cho chủ thẻ có quyền:

 Nhận một thẻ SIM quốc tế cho mỗi 300 đô la đầu tư.
 Nhận các dịch vụ thoại miễn phí và thoại miễn là mạng Mobilink hoạt động.
 Hãy là một phần của hệ sinh thái mã thông báo Mobilink và kiếm được các thẻ thông tin bằng cách sử dụng

điện thoại và tương tác với các nhà quảng cáo.
 Có thể đổi tiền kiếm được của họ trực tiếp trên điện thoại của họ cho các loại tiền tệ và tiền tệ khác.

https://mobilink.io/countries.php
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Giới hạn nhà đầu tư

Chúng tôi tin rằng dự án Mobilink có sức hấp dẫn toàn cầu và sẽ cho phép chúng tôi phá vỡ nhiều ngành công nghiệp 
cùng một lúc. Tuy nhiên, luật về đồng tiền tệ và luật ICO đang thay đổi hàng ngày trên phạm vi toàn cầu và gần như 
không thể xác định tính hợp pháp của dự án ở tất cả các khu vực pháp lý.
ICO của chúng tôi đóng cửa với cư dân Mỹ và Canada. Điêu nay bao gôm:

 Cá nhân có hộ khẩu Hoa Kỳ
 Cá nhân có hộ chiếu Hoa Kỳ
 Cá nhân có thẻ xanh Hoa Kỳ
 Bất kỳ cá nhân mua nào nhân danh người cư

trú tại Hoa Kỳ
 Cá nhân có hộ chiếu Canada
 Cá nhân là cư dân Canada

Thẻ SIM Mobilink là một sản phẩm độc lập sẽ có sẵn để mua từ Mobilink Networks cho mọi người trên toàn thế 
giới bao gồm cả công dân Mỹ và Canada bất cứ lúc nào. Xin vui lòng đăng ký trên trang web của chúng tôi để 
cập nhật.

đồng xu thông tin

Mô tả hiệu tiềnn: Mobilink

Tên Token: MBX

Công nghệ: ERC 20

Tổng số Token Supply: 9,000,000 (9 tỷ)

Mức phát hành Token: 0,10 USD

Mũ mềm: $ 20 triệu USD

Mũ cứng: 240 triệu USD

Trang web: www.mobilink.io

Các khoản thanh toán được chấp nhận: BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, DASH

Đầu tư tối thiểu: 300 đô la Mỹ

Ngày bắt đầu ICO: Ngày 15 tháng 3 năm 2018

ICO Ngày kết thúc: Ngày 15 tháng 4 năm 2018
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Phân phối và Sử dụng Quỹ Tín dụng

Nhóm Mobilink đã phân bổ phân phối mã thông báo theo cách mà nó sẽ cho phép chúng tôi xây dựng một mạng lưới 
toàn cầu. Chúng tôi đã dành 15% số thẻ cho đội ngũ và cố vấn của chúng tôi. Phần còn lại của thẻ sẽ được dành cho 
người giữ thẻ, xây dựng mạng lưới và dự trữ mạng. Khoản dự phòng sẽ được sử dụng bởi mạng để thanh toán đồng 
tiền Mobilink như là một phần của mô hình phân phối doanh thu quảng cáo của chúng tôi. Các thẻ không bán trong bán 
công sẽ được thêm vào quỹ dự trữ
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Trong trường hợp bán hàng của ICO đám đông không đạt mũ mềm, dự án sẽ di chuyển về phía trước bất kể những gì 
được nêu ra. Dự kiến có hơn 2 triệu thẻ SIM sẽ được phân phối bởi các đối tác, nhà phân phối và đại lý của chúng tôi 
sau khi ICO kết thúc. Các chủ sở hữu tiền xu nhiều khả năng sẽ thấy giá trị đồng tiền tăng lên trong các giao dịch vì hoạt 
động với Mobilink Coin sẽ tăng lên thông qua tất cả người dùng.

Phát triển kết nối (32%)

Mobilink có các thỏa thuận chuyển vùng toàn cầu được thành lập ở hơn 170 quốc gia. Khi chúng tôi bắt đầu cung cấp 
dịch vụ thoại và dữ liệu toàn cầu cho hàng triệu người dùng, chúng tôi sẽ dành hơn 30% ngân sách của chúng tôi để xây 
dựng nhiều hợp đồng và cơ sở hạ tầng mạnh mẽ hơn. Điều này sẽ cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn cho 
người dùng đồng thời giảm chi phí của chúng tôi, nghĩa là có nhiều tiền hơn để chia sẻ với người dùng của chúng tôi.

Chi phí hoạt động(21%)

Phần tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của mạng Mobilink trên toàn thế giới. Các quỹ này sẽ 
được sử dụng cho, nhưng không giới hạn, cơ sở hạ tầng mạng di động, đội vận hành mạng di động, hoạt động của khách 
hàng, hậu cần và hỗ trợ.

Cơ sở hạ tầng quảng cáo di động(21%)

Khi chúng tôi cố phá vỡ ngành quảng cáo trên điện thoại di động, chúng tôi sẽ dành một phần lớn ngân sách để xây 
dựng cơ sở hạ tầng quảng cáo trên điện thoại di động bao gồm: phát triển ứng dụng ví của Android và IOS, nền tảng 
trao đổi quảng cáo để làm việc với các nhà quảng cáo bên ngoài và phân phối doanh thu nền tảng để phân phối các thẻ.



18 

Mobilink.io Whitepaper 

Tích hợp nền tảng quảng cáo (11%)

Đây là một phần quan trọng của Mobilink vì nó sẽ đóng vai trò kết nối cơ sở hạ tầng quảng cáo di động của chúng tôi 
với điện thoại thông minh của người dùng của chúng tôi. Hầu hết số tiền này sẽ được sử dụng để phát triển ứng dụng 
tùy chỉnh trên Android và IOS.

Dự trữ, Quản trị, Tiếp thị, Pháp lý và Chi phí chung (15%)

Các quỹ này được dành riêng cho các chi phí kinh doanh tiêu chuẩn.
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lộ trình

Nhóm Mobilink đã hoàn thành công việc đáng kể tung ra đám đông bán. Không giống như các dự án khác, chúng tôi 
thực sự có một sản phẩm làm việc trong không gian viễn thông cùng với các hợp đồng roaming toàn cầu với các dịch vụ 
làm việc. ICO cho phép chúng tôi gây quỹ cho mạng lưới xây dựng và hoàn tất nền tảng quảng cáo và ứng dụng dành cho 
thiết bị di động.
Chúng tôi hy vọng sẽ gửi lô thẻ SIM đầu tiên dưới 3 tháng sau khi ICO kết thúc, bắt đầu tại các quốc gia có số lượng 
người mua token nhất. Chúng tôi dự định sẽ cung cấp thẻ SIM hoạt động cho tất cả người dùng toàn cầu trong vòng 5 
tháng kể từ ngày ICO đóng cửa. Các nhà đầu tư sẽ có thể trao đổi thẻ của chúng tôi trên các giao dịch công cộng trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày ICO đóng cửa.
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ĐỘI

MOBILINK-Network được thành lập bởi hai đội: một ở Toronto, Canada và một ở Philipin. Chúng tôi rất vui khi tập hợp 
được một nhóm những người có tính sáng tạo và tận tụy để cung cấp dịch vụ sáng tạo và gây rối. 

Rob Solidium:  CEO, Mobilink Network Inc. 

Rob đã có 18 năm kinh nghiệm trong ngành Viễn thông trong đó bao gồm VOIP / Roaming Provider và 
Aggregator của các hệ thống viễn thông trên cả thoại và lưu lượng dữ liệu. Rob là một chuyên gia về các thoả 
thuận song phương và đơn phương về viễn thông. Hiện kết nối với một số hãng viễn thông lớn nhất thế giới.

Steven Dennis:  CTO, nhà chiến lược kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển

Steve là một chuyên gia về Quản lý Công nghệ, Kiến trúc Phần mềm, Kỹ thuật Yêu cầu, Quản lý Chất lượng và Quản 
lý Dự án. 10 năm kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý.

Conrado Vasquez:  Quản lý kết nối Internet Châu Á Thái Bình Dương

Conrad hiện đang kết nối với Mạng Châu Á Thái Bình Dương cho cả Viễn thông VOIP và Các Thị trường Tích hợp Hệ 
thống. Tư vấn với các công ty nước ngoài và địa phương hàng đầu về phát triển và chiến lược kinh doanh.

Brian Thompson: Giám đốc Công nghệ, Nhà đầu tư và Nhà phân tích Crypto

Brian là một chuyên gia tư vấn CNTT say đắm về mọi thứ công nghệ và cryptocurrency. Brian tin rằng mọi người 
nên sử dụng công nghệ và thích làm cầu nối khoảng cách giữa siêu kỹ thuật và người dùng hàng ngày. Brian bắt 
đầu Techmi, LLC nơi ông tư vấn, nghiên cứu và giảng dạy công nghệ. Brian có bằng cử nhân về lập trình máy tính và 
quản trị cơ sở dữ liệu.

Owen Samuelson:  Giám đốc Tài chính, Chuyên viên Hậu cần

Owen là nhà quản lý tài chính chiến lược và có trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện, quản lý và kiểm soát tất cả các 
hoạt động liên quan đến tài chính của một công ty. Cốt truyện kinh doanh vượt trội và khả năng thúc đẩy hợp tác, 
liên kết và truyền thông giữa các dòng chức năng, kinh doanh và địa lý.

Nicole Pottinger:  Quản trị, Quản lý Hoạt động

Nicole có hơn 10 năm kinh nghiệm Xây dựng, dẫn dắt, quản lý và gây cảm hứng cho nhiều đội bán hàng và quản 
trị. Xây dựng và thực hiện ngân sách hàng năm và kế hoạch kinh doanh dài hạn để đạt được lợi nhuận tối đa.
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Joan Bonifacio:  Người phát triển phần mềm

Joan có kiến thức và lý thuyết về phát triển hệ thống và các kỹ thuật phân tích. Thiết kế, phát triển, thực hiện và 
duy trì cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hiện có và đã được tạo ra.

Kevin Labedesos:  Chuyên viên Phân tích IT

Kevin là Chuyên gia về Mạng lưới với kiến thức chi tiết về các sản phẩm và nền tảng định tuyến của Cisco. Có kinh 
nghiệm trong việc lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng LAN / WAN.

Ernesto M. Barro Jr:  Quản lý Viễn thông, Cố vấn cao cấp

Ernesto có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp viễn thông, CEO Event Mobile Telecom, đến nay 
một nửa trong số đó dẫn đến sự phơi nhiễm trong dịch vụ Carrier Voice, Roaming, SMS và dữ liệu, Quản lý Giao 
thông / Điểm gọi liên quan đến kết nối địa phương và quốc tế, lãnh đạo và lên kế hoạch lộ trình cho đội ngũ kinh 
doanh để tăng cường hoạt động kinh doanh hiện tại.

Karlene Wright:  Quản lý An ninh Thông tin, Hệ thống & Cơ sở dữ liệu

Karlene có kinh nghiệm trong việc xây dựng và đánh giá các tài liệu bảo mật cho các hệ thống thông tin, và các hệ 
thống kiểm soát công nghiệp trong một tổ chức thương mại hoặc chính phủ với các quy trình chi tiết để quản lý 
và kiểm soát các rủi ro bảo mật hệ thống thông tin.

Jonathan Paulo:  Chuyên viên Phân tích IT

Jonathan đã có hơn 10 năm làm việc của I.T. Cử nhân về Thông tin và Công nghệ. Có kinh nghiệm trong một số 
môi trường khác nhau, bán hàng trước, hậu bán hàng và hỗ trợ quản trị. Ngoài ra, ông còn tiếp xúc với các nền 
tảng phần cứng khác nhau, am hiểu về các ứng dụng ảo hóa và các công cụ sản xuất khác. Ông giữ nhiều chứng 
chỉ CNTT từ HP, Cisco, Microsoft và IBM.

JC Magbiro:  Chuyên viên Phân tích IT

JC phát triển, thử nghiệm, cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm máy tính. Xác định và 
điều tra rủi ro bằng cách sử dụng nhiều ứng dụng và quy trình. Kiến thức về kiểm soát, khái niệm và thực tiễn 
quản lý bảo mật, kiến trúc an ninh, hoạt động bảo mật và mô hình hóa bảo mật.

William Li:  Kỹ sư Viễn thông Chì

William có bằng Thạc sỹ về Kỹ thuật Điện tử, Quản lý dự án Datacenter, Kỹ sư Máy tính và Kỹ thuật, Có hơn 15 năm 
kinh nghiệm trong Quản lý và Quản lý Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong Hai thoại, lưu 
lượng dữ liệu và kết nối với các hãng viễn thông trên toàn thế giới.
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Taranjit Kaur: Nhà phát triển Web & Lập trình

Taranjit là một Nhà phát triển Web Cao cấp có tay nghề về PHP, MYSQL, javascript, jquery, ajax, codeigniter, 
cakePHP, các dịch vụ web và cổng thanh toán.

Justine Glenn Felix-Philippines: Tiếp thị

Justine là Quản lý Bounty và Chuyên gia Tiếp thị Truyền thông Xã hội. Ông đã đưa ra những cách sáng tạo mới để 
phát triển cộng đồng trực tuyến và người theo dõi.

Cố vấn
Ngoài đội ngũ nòng cốt của chúng tôi, nhóm Mobilink đang làm việc với Cố vấn để làm cho dự án của 
chúng tôi thành công.

James Tambas:  Cố vấn, Chiến lược Tiếp thị & Đầu tư

James là một doanh nhân toàn cầu với hơn 25 năm kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp khác nhau, từ 
internet đến hậu cần để tiếp thị và quảng cáo. James đã xây dựng đội ngũ tốt nhất và sáng nhất với một con mắt 
đặc biệt cho tâm trí độc đáo. Kinh nghiệm độc đáo và kỹ năng của mình thiết lập làm cho anh ta một tài sản vô 
giá trong thương lượng toàn cầu làm. James cũng đặc biệt trong phân tích rủi ro độc đáo, giúp các tổ chức và tổ 
chức nhanh chóng hiểu được nhu cầu, mục đích của họ, những trở ngại và kế hoạch hành động.

Inbal Vackshi:  Cố vấn, Viễn thông Quốc tế Kết nối, Giám đốc điều hành BTel

Inbal có hơn 14 năm kinh nghiệm làm nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và nhà điều hành, với hàng ngàn khách 
hàng trên toàn thế giới và cung cấp hàng triệu tiếng nói và truyền dữ liệu hàng tháng cho các hãng truyền thông 
trên toàn thế giới.

Tareq Rajabi:  Cố vấn cao cấp, Công nghệ và Chiến lược

Tareq là Kiến trúc sư Giải pháp với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp CNTT. Ông đã giúp nhiều 
tổ chức doanh nghiệp lớn đánh giá và lựa chọn các công nghệ phù hợp để tạo ra và mang lại giá trị cho doanh 
nghiệp. Tareq cũng nắm giữ hơn 20 chứng nhận kỹ thuật trong các ngăn xếp công nghệ khác nhau, bao gồm 
mạng, công nghệ máy chủ, ảo hóa, lưu trữ và các dịch vụ đám mây.

Audrey Nesbitt: Chiến lược thị trường

Audrey là một nhà lãnh đạo cấp cao với 20 năm kinh nghiệm trong việc điều khiển và quản lý hoạt động hàng 
ngày. Đã thành công trong việc nuôi dưỡng các nhóm lớn, thực hiện các giải pháp tiếp thị nền tảng chéo, chuyên 
về phát triển chiến lược B2B và B2C.
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Sean Ryer:  Kỹ sư phần mềm, Kỹ sư Giải pháp Công nghệ Cloud và Blockchain

Nhà Truyền thông Công nghệ, Kỹ sư Giải pháp Chuyên nghiệp và Có kinh nghiệm của Microsoft đã 
chứng minh lịch sử làm việc trong ngành công nghệ thông tin và dịch vụ. Quan tâm đến các giải 
pháp về đám mây, công nghệ Blockchain và bảo mật CNTT.

Bảng chú giải

ICO 

Một đồng xu ban đầu cung cấp (ICO) là một phương tiện của crowdfunding tập trung xung quanh cryptocurrency, có thể 
là một nguồn vốn cho các công ty khởi động. Trong ICO, một số lượng cryptocurrency được crowdfunded được cấp 
trước cho các nhà đầu tư dưới hình thức "thẻ", để đổi lấy đấu thầu hợp pháp hoặc các bí mật khác như Bitcoin hoặc 
Ethereum. Các thẻ này trở thành các đơn vị chức năng của tiền tệ nếu hoặc khi mục tiêu tài chính của ICO được đáp ứng 
và dự án ra mắt.

ICO cung cấp phương tiện mà các công ty mới thành lập có thể tránh được chi phí gánh nặng cho việc tuân thủ quy định 
và các tổ chức tài chính trung gian.

Roaming 

về mặt kỹ thuật, chuyển vùng là khả năng tự động thực hiện và nhận cuộc gọi thoại, gửi và nhận dữ liệu, hoặc truy cập 
vào các dịch vụ khác, bao gồm các dịch vụ dữ liệu gia đình, khi đi ra khỏi vùng phủ sóng địa lý của mạng gia đình bằng 
các phương tiện sử dụng mạng truy cập. Ví dụ: nếu một thuê bao vượt quá phạm vi máy phát của công ty điện thoại di 
động, điện thoại di động của họ sẽ tự động nhảy vào dịch vụ của một công ty điện thoại khác, nếu có.

Quy trình này được hỗ trợ bởi các quy trình Quản lý di động, xác thực, ủy quyền và kế toán thanh toán

MVNO

Nhà khai thác mạng di động ảo (MVNO) là nhà cung cấp dịch vụ truyền thông không dây không sở hữu cơ sở hạ tầng 
mạng không dây mà qua đó cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. Một MVNO tham gia vào một thỏa thuận kinh doanh 
với một nhà điều hành mạng di động để có được số lượng lớn truy cập vào các dịch vụ mạng ở mức giá bán buôn, sau 
đó đặt giá bán lẻ một cách độc lập.
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