WBF c thành lp ti Ph Wall nm 2018 và hin có vn phòng trung tâm ti New York, Singapore, Thng Hi,
Seoul, Tokyo, Dubai, H Chí Minh và Jakarta. WBF ly các im nóng trong ngành làm im vào và cam
kt xây dng cng giao thông và nn tng tài nguyên Blockchain ln nht th gii. Vi t cách là nhà Tiên phong
công khai toàn cu trong lnh vc blockchain, WBF mong mun s tp trung vào Vit Nam, v trí chin lc ca
blockchain ông Nam Á. Thông qua Hi ngh Công ngh Vit Nam WBF2019, WBF s phân tích sâu sc
th trng Vit Nam và xây dng cu ni giao tip gia ngành công nghip blockchain châu Á.
Ti Vit Nam, ngày càng có nhiu t chc toàn cu t chân vào th trng Blockchain. Vi nhiu li th ang s hu: là
liên kt ct lõi vi n , Indonesia vi toàn b khu vc ông Nam Á, là s n nh chính tr, phát trin kinh t nhanh
chóng và các c quan chính ph Vit Nam có thái ôn hòa i vi Blockchain và tin k thut s. Ngoài ra, tui
29 trên u ngi m bo s chp nhn cao i vi công ngh tài chính và to thành ng lc ni sinh cho s phát trin
Blockchain ca t nc. Vit Nam ang tr thành mt v trí chin lc trong k nguyên Blockchain.

Nm 2019, th trng Blockchain ti Vit Nam phát trin mnh m và vic áp dng Blockchain m rng t lnh vc tài
chính sang lnh vc vt lý. Công ngh Blockchain bt u tích hp sâu vi ngành công nghip kinh t, to thành
mt nhóm các d án “Blockchain công nghip”.

Hi ngh cng ã mi c Franklyn Richards, giám c sáng lp Litecoin, Tom Menner, Giám c Kin trúc Gii
pháp ca R3 Châu Á Thái Bình Dng, Edi Prio Pambudi, Tr lý Th trng ph trách Tin t và Cán cân
thanh toán ca B iu phi Kinh t Indonesia... c bit, nhiu nhân vt trong ngành s xut hin vi hn 1.000 nhng
tên tui hàng u trong ngành tho lun v th trng Blockchain châu Á và khám phá các c hi kinh doanh mi
ti th trng Vit Nam.
Hi ngh cng s có hn 20 bài phát biu cht lng cao. H s tp trung vào các ch ct lõi và bt u mt lot các trao
i, t i mi công ngh c bn ca Blockchain n s phát trin mi ca t duy Blockchain, t i mi công ngh giám sát
ngành n m rng kch bn ng dng. H nhm ti mc ích phân tích các ý tng tiên tin ca ngành và dn dt
ngành trong thp k ti.
Thành phần tham dự:
+ 1000+++ người tham dự (Các doanh nghiệp blockchain, quỹ đầu tư, người yêu thích công nghệ thông
tin…);
+ 30 dự án hàng đầu đến từ: Hoa Kỳ, Singapore, Dubai và Việt Nam
+ 20++ diễn giả hàng đầu trong nước và quốc tế như: Tom Menner - Giám Đốc của Solution Architecture
từ R3 Asia Pacific, Edi PrioPambudi - Trợ lý Thứ trưởng Bộ Tiền tệ và Cán cân của Bộ Điều phối
Kinh tế Indonesia, Heslin Kim- Vice President của Polymath Business, Nexty Public Chain Founder &
CTO Thanh Đào, Tomochain founder &CEO Vương Quang Long, cùng nhiều diễn giả nổi tiếng khác
....
Đến với sự kiện, bạn còn có cơ hội nhận rất nhiều phần quà tặng đặc biệt
+ Điện thoại Iphone X
+ Màn hình Dell
+ Ví Ledger Nano X
Cùng nhiều phần quà giá trị khác đến từ các nhà tài trợ.
(Theo: Trang thông tin điện tử Sức Khỏe Cộng Đồng – Ngày đưa tin: 09/8/2019)

