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Tổng quan về

loyalty 3.0

2022



1.1. Mục đích

Theo bản báo cáo của Bond Loyalty

 Có đến 72% khách hàng nói rằng họ sẽ giới thiệu một thương hiệu có chương trình khách hàng 

thân thiết tuyệt vời cho gia đình và bạn bè

 78% khách hàng sẽ tiếp tục ở lại thương hiệu nếu như chương trình mang lại cho họ nhiều lợi ích 

hơn

 64% khách hàng sẽ chi tiêu nhiều hơn nhằm đạt được số điểm tối đa trong chương trình khách 

hàng thân thiết.



Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng, chương trình khách hàng thân thiết đóng một vai trò rất 

quan trọng trong các mục tiêu về tăng trưởng thị phần, gia tăng doanh số và giá trị thương hiệu của 

các doanh nghiệp trong thời đại 4.0 hiện nay.



Ở trong ấn phẩm này, chúng tôi sẽ làm sáng rõ tầm quan trọng của loyalty 3.0 đối với các doanh 

nghiệp truyền thống và phi truyền thống, đưa ra những câu chuyện điển hình khi các doanh nghiệp 

lớn bắt đầu bước chân vào lĩnh vực mới mẻ này, cũng như tầm quan trọng của Web3 trong tương lai 

sắp tới của doanh nghiệp.



1.2. Tuyên bố miễn từ trách nhiệm

Trước khi đi sâu hơn vào báo cáo, chúng tôi xin được tuyên bố từ chối trách nhiệm như sau:

Tuyên bố về quyền sở hữu

Tất cả nội dung trong ấn phẩm này là tài sản độc quyền của Satom Venture Studio. Phần mềm, văn 

bản, hình ảnh, đồ họa, video và âm thanh được sử dụng trong ấn phẩm này thuộc về Satom Venture 

Studio. Không có tài liệu nào từ ấn phẩm này có thể được sao chép, sửa đổi, tái chế, tái bản, tải lên, 

truyền đi, đăng hoặc phân phối dưới mọi hình thức mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của 

Satom. Tất cả các quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

Từ chối trách nhiệm với các bên thứ ba

Các link liên kết đến trang website khác, đến hoạt động giao dịch tài chính khác của bên thứ 3 vậy nên 

khi bạn chấp nhận Click vào đường link trong phần tham khảo của chúng tôi thì phải chấp nhận các 

điều khoản, quy định của chúng tôi đưa ra đó là: Mọi trách nhiệm sẽ thuộc về đơn vị thứ 3, chúng tôi sẽ 

không chịu bất kỳ vấn đề gì khi sự cố xảy ra.

Thông báo về trách nhiệm của người đọc

Thông tin được cung cấp trong ấn phẩm này chỉ mang tính chất sử dụng chung và không nhằm mục 

đích dựa vào, cũng không thay thế cho lời khuyên chuyên môn cụ thể. Không có trách nhiệm đối với 

tổn thất do bất kỳ ai hành động hoặc cố hành động do bất kỳ tài liệu nào trong ấn phẩm này có thể 

được chấp nhận.

Không phải là lời khuyên đầu tư

Đây không phải là lời khuyên đầu tư.



2.

Toàn cảnh

thị trường

loyalty 3.0

năm 2022



2.1. Loyalty 3.0 là gì?

Web1, phiên bản đầu tiên của Internet, cung cấp quyền truy cập miễn phí vào thông tin và cơ hội kết 

nối, xuất bản và bán cho bất kỳ ai, mọi lúc, mọi nơi.



Web2, mạng internet trong 20 năm qua, đã mở ra khả năng truy cập tức thì vào hàng hóa và dịch vụ 

và kết nối tức thời để giao lưu trực tuyến. Một số công ty được gọi là FAMGA đã trở nên thống trị và độc 

quyền (Facebook, Amazon, Microsoft, Google và Apple).



Web3 hứa hẹn là mảnh đất của các nền tảng phi tập trung với tính minh bạch và khả năng tương tác 

(trao đổi và sử dụng thông tin), trong đó các đặc điểm xác định là tạo cộng đồng và chia sẻ giá trị giữa 

những người tham gia. Web3 cung cấp khung tổ chức (DAO), nền tảng (Blockchain), tài sản (NFT) và 

phần thưởng minh bạch và được tất cả mọi người tin cậy (Tiền điện tử và Token).



Loyalty 3.0 là chương trình khách hàng thân thiết có ứng dụng của Blockchain, tiền điện tử, NFT, DAO 

và Metaverse.

Ứng dụng Blockchain vào Loyalty 3.0

Blockchain là công nghệ mã hóa tất cả dữ liệu thành các khối thông tin, kết nối chúng với nhau để tạo 

thành một chuỗi khối và mở rộng theo thời gian. Hệ sinh thái Blockchain không giới hạn ở một công 

ty mà liên quan đến nhiều công ty khác nhau hợp tác xung quanh giao dịch.



Hãy tưởng tượng một hệ thống nơi khách hàng có thể thu thập và sử dụng điểm tại nhiều nhà cung 

cấp khác nhau trong thời gian thực. Những phần thưởng cho khách hàng trung thành sẽ thiết thực 

hơn và được áp dụng cho một mạng lưới đối tác rộng hơn, bao gồm cả những lợi ích từ nhà cung cấp 

dịch vụ mà họ thường xuyên giao dịch. Blockchain hỗ trợ công nghệ sổ cái gộp và hợp đồng thông 

minh (smart contracts) để đảm bảo tính minh bạch và nâng cao tính linh hoạt khi đổi điểm với những 

đối tác/doanh nghiệp có tham gia vào nền tảng. Blockchain cũng có thể biến việc tặng điểm tích lũy 

cho bạn bè hoặc thành viên gia đình trở thành sự thật, cho phép các chương trình khách hàng thân 

thiết trở nên linh hoạt và thân thiện với khách hàng hơn.



2.1. Loyalty 3.0 là gì?

Chương trình khách hàng thân thiết dựa trên công nghệ Blockchain cho phép khách hàng tích lũy 

điểm thưởng vào một phần thưởng chung duy nhất dưới dạng tiền điện tử phổ biến từ tất cả các 

công ty hợp tác trong chuỗi. Phần thưởng tiền điện tử tích lũy sau đó có thể trao đổi được với các bên 

đối tác trong hệ sinh thái. Công nghệ Blockchain giải quyết mọi nhược điểm của chương trình Khách 

hàng Thân thiết truyền thống, từ đó, mang đến sự hài lòng và tương tác cao nhất của khách hàng đối 

với doanh nghiệp.

Ứng dụng Tiền điện tử vào Loyalty 3.0

Các chương trình khách hàng thân thiết của Web3 có thể sử dụng tiền điện tử thay vì điểm và dặm 

truyền thống để thưởng cho các thành viên. Thay vì nắm giữ số dư điểm hoặc dặm, các thành viên 

nắm giữ một loại tiền kỹ thuật số mới được điều chỉnh liên tục dựa trên các lực cung và cầu của thị 

trường. Tiền điện tử có khả năng thúc đẩy sự tham gia của thành viên sâu sắc hơn nhiều so với phần 

thưởng trong chương trình khách hàng thân thiết truyền thống.

Ứng dụng NFT vào Loyalty 3.0

NFT là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một tài sản kỹ thuật số duy nhất mà quyền sở hữu được 

theo dõi trên một chuỗi khối.



Ở cấp độ cao, không thể thay thế chỉ đơn giản có nghĩa là nó là duy nhất và không thể sao chép. 

Chúng tạo ra sự khan hiếm và quyền sở hữu đã được xác minh trong thế giới kỹ thuật số.



2.1. Loyalty 3.0 là gì?

Cụ thể, NFT có thể sử dụng như là

 NFT dưới dạng membership — đóng vai trò là điểm truy cập vào chương trình khách hàng thân 

thiết của thương hiệu và các đặc quyền và lợi ích cụ thể theo cấp độ hoặc cá nhân hóa

 NFT dưới dạng hồ sơ thành viên (PFP) — thẻ thành viên với tác phẩm nghệ thuật hồ sơ riêng biệt, là 

sự phối hợp của đặc điểm độc đáo dựa trên hành vi, giao dịch và sở thích thực tế của thành viên

 NFT dưới dạng song sinh kỹ thuật số — xác thực quyền sở hữu và nâng cao trải nghiệm khách 

hàng, chuyển tài sản vật lý thành bản sao kỹ thuật số

 NFT ticketing

 Trong Web2, vé là một mảnh giấy hoặc tệp pdf cho phép bạn tham gia vào một sự kiện cụ thể. 

Và một khi đã sử dụng, tấm vé trở nên vô dụng. Nhưng trong Web3, vé sự kiện là thứ mà các tổ 

chức sử dụng để thúc đẩy người dùng gắn kết nhiều hơn, kết nối cộng đồng của họ và tạo mối 

liên kết sâu sắc hơn

 Các doanh nghiệp có thể sử dụng NFT Ticketing ở cả 3 giai đoạn

 Trước sự kiện: Vé trở thành “đồ sưu tầm có chức năng” cung cấp quyền truy cập nhưng cũng 

có thể dễ dàng được lưu giữ làm kỷ vật. Hơn nữa, NFT ticketing cũng làm cho việc giao dịch 

vé ở thị trường thứ cấp trở nên dễ dàng hơn nhiều vì người mua dễ dàng xác minh tính xác 

thực của vé chiếc vé đó

 Trong sự kiện: Các doanh nghiệp có thể sử dụng NFT Ticketing như một mã định danh để 

người chơi tham gia vào các trò chơi trong sự kiện

 Sau sự kiện: Giai đoạn này thường là giai đoạn tặng thưởng cho người tham gia sự kiện. Các 

thương hiệu không chỉ có thể xem ví nào đã mua vé mà còn biết ai đã xuất hiện (và bao nhiêu 

lần trong quá khứ). Điều này có nghĩa là các thương hiệu có thể điều chỉnh hoạt động tiếp thị 

và tương tác của họ dựa trên hành động của một ví tiền cụ thể (của người tiêu dùng)

 NFT là công cụ trò chơi hóa — cơ chế chơi để kiếm tiền trong đó một thương hiệu có thể đặt ra một 

nhiệm vụ hoặc mục tiêu cụ thể cho khách hàng của mình để tăng mức độ tương tác và thưởng 

cho họ dựa trên tiến trình đạt được mục tiêu đó.



Ở đây, người viết tin tưởng rằng công nghệ cốt lõi của NFT sẽ là động lực để thúc đẩy và hoàn thiện 

các chương trình khách hàng thân thiết của Web3.



2.1. Loyalty 3.0 là gì?

Ứng dụng DAOs vào Loyalty 3.0

DAO là một cộng đồng do thành viên sở hữu mà không có sự lãnh đạo tập trung. DAO đã trở nên rất 

phổ biến trong vài năm qua, bao gồm mọi thứ từ quản lý đầu tư, mua lại đồ sưu tầm, trao tài trợ và tạo 

điều kiện cho các khoản đóng góp từ thiện.



DAO hoạt động khác với hầu hết các tổ chức có cấu trúc phân cấp, với trọng tâm dân chủ được hỗ trợ 

bởi quyền biểu quyết, không có chủ sở hữu trung tâm và hoàn toàn minh bạch cho người tham gia.



DAO sử dụng công nghệ Blockchain để quản lý quyền biểu quyết và tính minh bạch một cách an 

toàn. Các chương trình khách hàng thân thiết trong tương lai sẽ kết hợp các yếu tố DAO để cung cấp 

cho các thành viên khả năng bỏ phiếu cho các sáng kiến cụ thể, và đưa ra quan điểm/ mong muốn 

của cá nhân họ.

Ứng dụng của Metaverse…

Chưa có ứng dụng gì cả!



2.2. Tại sao Loyalty 3.0

quan trọng?

Chương trình khách hàng thân thiết sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần nhanh hơn nhờ vào hiệu 

ứng marketing, kích thích nhu cầu mua sắm và kiến tạo nên cho mình một cộng đồng khách hàng 

trung thành chất lượng.



Nếu như nhìn vào các top brand như Nike, Adidas hoặc Iphone thì chúng ta có thể thấy được rằng, giá 

trị thương hiệu của họ nằm ở cộng đồng khách hàng mà họ đang sở hữu. Minh chứng cho điều này 

chính là việc khách hàng sẽ xếp hàng và tranh giành nhau để có thể sở hữu những sản phẩm với giá 

thành sản xuất không quá cao này.



Tuy tầm quan trọng của các chương trình khách hàng thân thiết đã được nhiều nhãn hàng để ý, tuy 

nhiên vẫn còn những tồn đọng trong các chương trình loyalty truyền thống mà các nhãn hàng chưa 

đưa ra được bài toán xử lý.

Hiện trạng của các hệ thống loyalty truyền thống

Mặc dù mục đích tăng chi tiêu của người tiêu dùng với thương hiệu, các chương trình Loyalty Point 

trên toàn thế giới đang phải đối mặt với các vấn đề khiến họ xa các mục tiêu ban đầu:



2.2. Tại sao Loyalty 3.0

quan trọng?

 Hệ thống phân mảnh dẫn đến trải nghiệm người dùng kém

 Giả sử Alice có điểm từ 5 thương hiệu mà cô thường xuyên mua sắm. Tuy nhiên, cô đã không đạt 

đến ngưỡng để chi tiêu bất kỳ điểm nào trong số đó. Điều này có nghĩa là cô ấy không thể yêu 

cầu bất kỳ dịch vụ nào mà cô ấy đã chi rất nhiều tiền. Điểm của cô trải rộng trong một loạt các 

thương hiệu không thể trao đổi

 Rào cản không thể thu thập đủ điểm trong một thời gian đủ ngắn sẽ không khuyến khích Alice 

chi tiêu nhiều hơn cho các thương hiệu

 Thời gian thu thập dài

 Khi nói đến nhiều dịch vụ như hãng hàng không, khu nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch, thời gian cần 

thiết để thu thập đủ Loyalty Point để nhận phần thưởng kéo dài rất lâu. Đôi khi phải mất nhiều 

năm để một người tiêu dùng được thưởng cho chi tiêu của mình. Điều này khá bực bội và ấn 

tượng và sự kiên nhẫn với các thương hiệu, do đó, bị xói mòn

 Thanh khoản thấp

 Có hơn 60% Loyalty Point được phát hành không được sử dụng, do thiết kế hệ thống không hiệu 

quả này.

Web3 - Giải pháp cho những hạn chế của các chương trình Loyalty

Giúp doanh nghiệp đổi mới kinh doanh:

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của loyalty 3.0là sự kết nối rộng khắp, mở ra nhiều cơ hội kinh 

doanh. Doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới loyalty 3.0có thể cung cấp các phần quà đổi thưởng độc 

đáo hoặc các dịch vụ giá trị gia tăng liên quan đến các công ty khác trong cùng mạng lưới, từ đó làm 

làm tăng giá trị của điểm thưởng cũng như thu hút thêm nhiều khách hàng tham gia.



Bên cạnh đó, công nghệ Web3 cũng giúp giảm bớt rào cản gia nhập, cho phép cả những doanh 

nghiệp quy mô nhỏ tham gia triển khai chương trình khách hàng thân thiết một cách nhanh chóng, 

phát triển các sản phẩm/ dịch vụ sáng tạo thông qua việc đổi điểm thưởng.



Deloitte cho biết chương trình tích điểm loyalty 3.0 là một cuộc cách mạng hóa đột phá làm cho việc 

quản lý các chương trình tích điểm thưởng trở nên đơn giản và giúp các doanh nghiệp nhìn được hiệu 

quả của các chương trình một cách chính xác.



2.2. Tại sao Loyalty 3.0

quan trọng?

Tăng khả năng bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của khách hàng:

Web3 có thể làm nên cuộc cách mạng hóa đột phá đối với tất cả các chương trình khách hàng thân 

thiết, từ những chương trình mua hàng đơn giản của một hãng bán lẻ trong nước tới ngành du lịch 

phức tạp. Việc ứng dụng công nghệ Blockchain hỗ trợ xây dựng các chương trình khách hàng thân 

thiết chuẩn nhất, đặc biệt là độ tin cậy, tính minh bạch và bảo mật thông tin cá nhân.



Nhờ vào việc hoạt động không dựa vào một bên trung tâm lưu trữ dữ liệu, mức độ minh bạch dữ liệu 

cao và công nghệ thuật toán mã hóa, blockchain đã đem đến những tác động tích cực trong tăng 

cường khả năng kiểm soát dữ liệu của cá nhân từ trong cốt lõi, thông qua

 Quyền sở hữu dữ liệu: Cơ chế phân quyền của blockchain đảm bảo người dùng là sở hữu và 

kiểm soát dữ liệu cá nhân của họ. Người dùng sẽ có một cặp khóa công khai – riêng tư của riêng 

họ để mã hóa và giải mã dữ liệu

 Tính minh bạch của dữ liệu: Mỗi người dùng hoàn toàn minh bạch về những dữ liệu nào của họ 

đang được thu thập cũng như cách thức thu thập. Ngoài ra, hệ thống blockchain có thể tương 

tác dễ dàng với các cơ sở dữ liệu khác, vì vậy dữ liệu hiện có vẫn ở vị trí ban đầu

 Kiểm soát truy cập: Tại bất kỳ thời điểm nào người dùng cũng đều có thể thay đổi tập hợp các 

quyền và thu hồi quyền truy cập vào dữ liệu đã thu thập trước đó. Mặc dù giao diện người dùng 

có thể sẽ được giữ nguyên, các chính sách kiểm soát truy cập sẽ được lưu trữ an toàn trên một 

blockchain, nơi chỉ người dùng được phép thay đổi chúng
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quan trọng?

Tiết kiệm chi phí vận hành của doanh nghiệp:

Web3 hỗ trợ các nhà quản lý chương trình khách hàng thân thiết giảm chi phí quản lý hệ thống (quản 

trị và nhân sự) thông qua việc triển khai các hợp đồng thông minh (smart contract).



Về bản chất, toàn bộ hoạt động của Smart Contract được thực hiện một cách tự động và không có sự 

can thiệp từ bên ngoài, hay thông qua một bên thứ ba trung gian. Những giao dịch được thực hiện 

bằng các hợp đồng thông minh rất minh bạch, có thể dễ dàng truy xuất được và không thể bị can 

thiệp hoặc đảo chiều. Các điều khoản trong Smart Contract tương đương với một hợp đồng có pháp lý 

và được ghi lại dưới ngôn ngữ của lập trình.



Điểm nổi bật nhất của Smart Contract là cho phép hai bên tham gia thực hiện hợp đồng một cách 

chính xác, an toàn và nhanh chóng; mà không cần các bên biết nhau từ trước, cũng không cần phải 

gặp trực tiếp để có thể làm việc với nhau, hay một bên trung gian thứ ba mà chỉ cần có kết nối 

Internet.



Các hợp đồng thông minh tự động giữa hai doanh nghiệp và một khách hàng, được gọi là B2B2C 

token, có thể giúp giảm chi phí quản trị của quá trình xử lý và xác minh giao dịch.
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Web3 hỗ trợ các nhà quản lý chương trình khách hàng thân thiết giảm chi phí quản lý hệ thống (quản 

trị và nhân sự) thông qua việc triển khai các hợp đồng thông minh (smart contract).



Về bản chất, toàn bộ hoạt động của Smart Contract được thực hiện một cách tự động và không có sự 

can thiệp từ bên ngoài, hay thông qua một bên thứ ba trung gian. Những giao dịch được thực hiện 

bằng các hợp đồng thông minh rất minh bạch, có thể dễ dàng truy xuất được và không thể bị can 

thiệp hoặc đảo chiều. Các điều khoản trong Smart Contract tương đương với một hợp đồng có pháp lý 

và được ghi lại dưới ngôn ngữ của lập trình.



Điểm nổi bật nhất của Smart Contract là cho phép hai bên tham gia thực hiện hợp đồng một cách 

chính xác, an toàn và nhanh chóng; mà không cần các bên biết nhau từ trước, cũng không cần phải 

gặp trực tiếp để có thể làm việc với nhau, hay một bên trung gian thứ ba mà chỉ cần có kết nối 

Internet.



Các hợp đồng thông minh tự động giữa hai doanh nghiệp và một khách hàng, được gọi là B2B2C 

token, có thể giúp giảm chi phí quản trị của quá trình xử lý và xác minh giao dịch.

Tăng cường tính linh hoạt:

Cơ sở của tính linh hoạt trong giải pháp loyalty 3.0là khả năng trao đổi điểm thưởng với một hệ sinh 

thái lớn bao gồm nhiều doanh nghiệp. Khách hàng được giao dịch linh hoạt hơn thông qua việc truy 

cập và quản lý điểm được đơn giản hóa.



Một trong những vấn đề quan trọng với các chương trình khách hàng thân thiết hiện nay là ngày hết 

hạn ngắn của điểm thưởng. Các chương trình khách hàng thân thiết ứng dụng Blockchain có thể 

giảm bớt vấn đề này bằng cách hoạt động như các chương trình hoàn tiền, cho phép khách hàng lưu 

trữ điểm thưởng token và sử dụng bất cứ lúc nào họ muốn mà không lo hết hạn.
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Mở rộng hệ sinh thái Chương trình Khách hàng thân thiết:

Bằng cách sử dụng blockchain để tạo ra một mạng lưới quan hệ đối tác nơi khách hàng có thể thoải 

mái sử dụng token để đổi quà từ đa dạng doanh nghiệp, các doanh nghiệp cũng có quyền truy cập 

vào một hệ sinh thái khách hàng tiềm năng.
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2022 là một năm đầy biến động của Web3 và NFT. Năm 2022 bắt đầu với số lượng từ tìm kiếm Web3 

đạt ở mức ATH, số lượng bán hàng của NFT cũng luôn đứng ở mức cao nhất trong những năm gần 

đây. Tuy nhiên, những cú sập vào giai đoạn giữa năm và cuối năm của thị trường tiền điện tử khiến thị 

trường trở nên u ám hơn bao giờ hết.



Thế nhưng, 2022 không phải là một năm hoàn toàn thất bại của Web3 và NFT. Bất chấp sự sụp giảm 

giá và những tin tức xấu dồn dập trong mùa đông tiền điện tử, thị trường NFT và Web3 vẫn phát triển 

và dành được lòng tin của các nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp lớn nhỏ.



Các nền tảng xã hội Web3 sử dụng NFT theo nhiều cách khác nhau cũng đang thu hút được sự chú ý, 

chẳng hạn như Lens Protocol của Aave đã có gần 100.000 người dùng kể từ khi ra mắt vào tháng 5 

năm 2022. Ngoài rất nhiều dữ liệu định lượng cần xem xét, còn có sẵn nhiều dữ liệu định tính cho thấy 

cơn sốt NFT gần đây đã dẫn đến một loạt các nhà xây dựng Web2 mạnh mẽ tham gia vào không gian 

Web3 để xây dựng bằng NFT. Điều này nhấn mạnh sự thành công của thị trường NFT và sự chú ý toàn 

cầu mà nó đã thu hút được trong một thời gian rất ngắn.



Trong báo cáo mới nhất của Dune, lĩnh vực NFT thời trang đã tích lũy được tổng cộng hơn 245 triệu đô 

la, nhờ những người chơi hàng đầu trong không gian ảo như Nike, D&G,..
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Chỉ riêng doanh số bán NFT của Dolce & Gabbana đã thu về 23,7 triệu USD, trong khi RTFKT và Nike 

tiếp tục phá kỷ lục với số lượng bán hết (sold-out) của mình. Nghiên cứu của Dunes phác thảo cách gã 

khổng lồ trang phục thể thao đã kiếm được 91,2 triệu USD tiền bản quyền và mang lại 93,1 triệu USD 

doanh thu khác, với tổng doanh thu cho đến nay là hơn 184,31 triệu USD.



Nhìn lại từ đầu năm 2022 đến nay, ứng dụng Web3 vào doanh nghiệp là một narrative khá phổ biến 

trong giới tiền điện tử. CZ - CEO Binance cũng đã từng có một Tweet tổng hợp, thông tin rằng 43/100 

doanh nghiệp hàng đầu thế giới đã tham gia vào Web3 Loyalty thông qua NFT.
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offers lightning network 
access to users

launch NFT integrations

Canada adds BTC/ETH to 
balance sheet

unveils research on 
Quantum Key Distribution 

blockchain network

use compliance tech for 
securing blockchain

files trademark application 
for NFTs and VR

adds ETH tipping

partners for crypto 
payments

launch $100 million

gaming fund

launches NFT trading 
platfome

launches Bitcoin mining 
operation

to track & analyze crypto 
products

starts crypto wallet testing

offer digital asset custody

launches crypto mining 
initiative

January

February

March



March

launch NFT based project files patent for

Metaverse concerts

announces launch of NFT 
platform

allows 401k accounts to 
hold BTC

reveal partnership

April

partner to launch crypto 
card

starts stakingto offer crypto

partner to integrate NFTs

applies for local crypto 
license

integrates Lightning 
Network

allow customers to make 
payment in USDC

launch solar-powered 
bitcoin mining facility in 

Texas

enable USDC payments

supports NFTs on 
Ethereum, Solana, Flow, 

Polygon

uses blockchain for supply 
chain management and 

fraud prevention

May



May

launch NFT based project allow fiat-to-bitcoin 
conversions

enable transfer of BTC, ETG, 
BCH, and LTC to external 

wallets

to build a crypto trading 
marketplace

blockchain allows users to 
send & convert stablecoins

June

help Binance users in 70+ 
countries to book ride-hailing, 
travel & shopping experiences

to custody cryptowork together to develop 
Web3 projects

take up stake in $2bn 
cryptocurrency from 

Copper

releases public beta NFT 
marketplace

announce the launch of Avelia, a 
blockchain-powered digital 

sustainable aviation fuel SAF 
book-and-claim solution 

launches product allowing 
users to earn crypto rewards

launches a Web3 venture 
fund

to accept cryptocurrency 
payments in US stores

integrate payments with 
“Tap to Pay” on iPhone

Dubai’s crown prince lays 
out the region’s most 
ambitious “Metaverse 

Strategy”

offers merchants instant 
fiat-to-stablecoin 

conversion

July



offers crypto to

institutional clients

releases own blockchain

to integrate Ethereum 
purchases on Vault

launch crypto-to-fiat card in 
Argentina

launches NFT integration 
through multiple wallets

announces crypto custody 
service

team up to explore retail 
CBDC

announce corporate data 
blockchain pilot

signs a five-year agreement

announces sale of 250 
pendants for CryptoPunk 

NFT holders

announce crypto exchange 
EDX Markets

offer crypto support files crypto trademark for 
2023 Las Vegas Strip Circuit 

Grand Prix

extends trial of e-CNY CBDC

August

September



October

partner to allow Web3 companies 
to make crypto payments

starts to accept USDT, BTC 
in Swiss town Lugano

partners to provide crypto 
trading capabilities to banks

adds and Ethereum Index 
Fund

partners to detect and 
prevent fraud

to launch a cloud-based node 
engine service for Ethereum 

developers and projects

to explore NFTs and 
blockchain for gaming

launch of a new “digital 
wearables” platform

to archive creators’ digital 
collectibles

Hong Kong unveils completed 
retail CBDC project with CBDC-

backed stablecoin

team up to streamline cross-
border payments using Liink 

and B2B Connect

enables customers to custody 
Bitcoin and Ether alongside 

traditional investments

partner to launch a number 
of Web3 products

to make first DeFi 
transaction

Rio de Janeiro to accept 
crypto payments for 

property taxes

Noevmber
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Case study ứng dụng Loyalty 3.0

Dưới đây là một số câu chuyện thú vị mà các thương hiệu đang sử dụng Loyalty 3.0 để thúc đẩy việc 

thu hút, tăng sự tương tác và để công nhận thành viên.

Fashion:

Gap - Sử dụng NFT để thúc đẩy sự tham gia của người tiêu dùng

 Vào tháng 1/2022, Gap đã ra mắt dòng sản phẩm NFT đầu tiên với sự cộng tác của Interpop, một 

công ty xây dựng trên nền tảng chuỗi khối Tezos. Loạt áo hoodie Gap phiên bản giới hạn được thiết 

kế bởi nghệ sĩ thành phố New York Brandon Sines trên Tezos

 Gap đã thêm yếu tố trò chơi hóa vào lần ra mắt sản phẩm NFT của mình để thúc đẩy sự tham gia 

của người tiêu dùng. Các bộ sưu tập kỹ thuật số đã được ra mắt theo độ hiếm. Người tiêu dùng phải 

đủ điều kiện để đủ điều kiện mua bộ sưu tập có tính chất quý hiếm hơn. Khi sưu tầm đủ NFT thì 

người dùng có thể dùng để đổi vật phẩm hoặc hàng hóa tương ứng.

F&B:

Starbucks đã tích hợp NFT với chương trình khách hàng thân thiết của mình để tạo ra một cộng đồng 

lý tưởng Web 3 cho phép tạo ra các cách thức mới để tương tác với các thành viên và nhân viên của 

mình. Mục đích là nhằm mang mang tới cho các thành viên của Starbucks Rewards và các nhân viên 

của Starbucks tại Hoa Kỳ cơ hội để tìm kiếm và mua các sản phẩm tem sưu tập kỹ thuật số (NFT), giúp 

mở khoá khả năng tiếp cận các lợi ích mới và trải nghiệm cà phê mới.



Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tiếp thị của Starbucks cho biết: Starbucks luôn đóng vai trò là Địa 

điểm Thứ ba, một nơi giữa nhà và nơi làm việc. Đây là nơi bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp của kết 

nối qua ly cà phê, cộng đồng và sự thân thuộc. Trải nghiệm Starbucks Odyssey sẽ mở rộng kết nối Vị trí 

Thứ ba này với Thế giới kỹ thuật số. Ông còn chia sẻ thêm: “Lần đầu tiên chúng tôi kết nối các thành 

viên chương trình Starbucks Rewards không chỉ với Starbucks mà còn với nhau.”
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“Tận dụng công nghệ Web3 sẽ cho phép các thành viên của chúng tôi tiếp cận những trải nghiệm và 

quyền sở hữu mà trước đây không thể có. Starbucks Odyssey sẽ vượt qua những lợi ích cơ bản mà các 

thành viên Starbucks Rewards của chúng tôi yêu thích và mở khóa các lợi ích kỹ thuật số, vật lý và trải 

nghiệm chỉ có ở Starbucks,” Brewer tiếp tục. “Bằng cách tích hợp vào hệ sinh thái Starbucks Rewards 

và tạo nền tảng cho trải nghiệm cà phê, kết nối và cộng đồng, chúng tôi đang bước vào không gian 

Web3 khác với bất kỳ thương hiệu nào khác, đồng thời tăng cường kết nối của các thành viên với 

Starbucks. Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một nơi mà cộng đồng kỹ thuật số của chúng tôi có thể 

cùng nhau uống cà phê, tham gia vào những trải nghiệm phong phú và tôn vinh di sản và tương lai 

của Starbucks.”

Ngân hàng:

Mạng lưới thanh toán của Trung Quốc UnionPay đã phát triển một hệ thống khách hàng thân thiết 

dựa trên công nghệ Blockchain. Trong một cuộc phỏng vấn với CoinDesk, He Shuo – giám đốc Viện 

nghiên cứu thanh toán điện tử của China UnionPay cho biết nền tảng này hiện cho phép “trao đổi 

thành công điểm thưởng giữa các ngân hàng bằng cách sử dụng công nghệ blockchain, tăng niềm 

tin vào các giao dịch”.

Hàng không:

Singapore Airlines (SIA) đã thông báo rằng chương trình khách hàng thường xuyên KrisFlyer của họ sẽ 

ứng dụng ví tiền hàng không điện tử dựa trên công nghệ blockchain. TSIA đã tung ra “KrisPay”, ví kỹ 

thuật số sẽ chuyển đổi số dặm KrisFlyer thành điểm thưởng, cho phép chi tiêu tại hơn 150 đối tác bán 

lẻ với 650 cửa hàng tại Singapore. Khách hàng của Singapore Airlines có thể sử dụng điểm từ dặm bay 

để đặt taxi, đặt phòng khách sạn…



Từ góc độ khách hàng, khi việc đổi điểm không chỉ bó hẹp trong một lĩnh vực, họ sẽ có nhiều lựa chọn 

hơn và trải nghiệm đối với một nhãn hàng được cải thiện hơn. Đây là hãng hàng không đầu tiên ứng 

dụng thành công công nghệ blockchain vào chương trình loyalty. “Đổi mới là yếu tố quan trọng góp 

phần tạo nên thành công của Singapore Airlines kể từ ngày đầu tiên và chúng tôi rất vui mừng về 

sáng kiến đầu tiên trên thế giới này, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho các thành viên trong chương 

trình KrisFlyer của chúng tôi,” Giám đốc điều hành Singapore Airlines Goh Choon Phong cho biết.
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Các sự kiện gọi vốn Loyalty 3.0 tiêu biểu

Năm 2022 là một năm thị trường đầu tư sôi động với các khoản đầu tư lớn đổ vào web3 đến từ các ông 

lớn công nghệ, các doanh nghiệp Loyalty 3.0 cũng không hề kém cạnh với những cái tên tiêu biểu:

Hang.xyz:

Hang.xyz là một trong những công ty khởi nghiệp đang tìm cách xây dựng cơ sở khách hàng của các 

thương hiệu và giúp họ tận dụng NFT để thay thế các chương trình thành viên và khách hàng thân 

thiết hiện có. Hang.xyz hy vọng rằng bằng cách tận dụng Web3, người dùng sẽ có thể mua và bán tư 

cách thành viên ưu tú, tìm giá trị thị trường cho các đặc quyền được cung cấp bởi các chương trình 

khách hàng thân thiết và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các thương hiệu mà họ thường 

xuyên lui tới.



Hang.xyz đã rất thành công khi gọi vốn được 16 triệu USD trong Series A từ công ty liên doanh tiền 

điện tử Paradigm. Các nhà đầu tư khác bao gồm Tiger Global, Good Friends, Kevin Durant's Thirty Five 

Ventures, MrBeast's Night Ventures và Shrug Capital, trong số những đơn vị khác. Một số khách hàng 

đầu tiên của thương hiệu bao gồm Budweiser, Bleacher Report, Pinkberry và nhóm lễ hội âm nhạc 

Superfly.

B+J Studios:

B+J Studios, studio đang phát triển các giải pháp blockchain cho doanh nghiệp và người dùng truyền 

thống, đã chốt được khoản đầu tư trị giá $10 triệu vòng tài trợ Series A với sự tham gia của Brevan 

Howard Digital, Big Brain Holdings, Foundation Capital, Beginning Line, Republic Capital, giám đốc 

điều hành của Solana Labs và các nhà đầu tư tiền điện tử khác.



Sản phẩm đầu tiên của B+J Studios, NFT Super-App Cupcake, giúp quá trình mua bán một NFT trở 

nên dễ dàng và tiện lợi chỉ trong một nốt nhạc. Trong vòng chưa đầy một phút, người dùng có thể tạo 

ví tiền điện tử và đúc NFT mà không cần có kinh nghiệm kỹ thuật trước đó. Những người tham dự 

Lollapalooza đã tham gia một cuộc truy tìm kho báu để thu thập NFT, được đổi lấy vé vào hậu trường, 

đổi lấy vật phẩm hoặc những trải nghiệm thú vị khác.



2.4. Loyalty 3.0 case studies

Moonwalk:

Vào tháng 5/2022, Moonwalk đã công bố mối quan hệ đối tác chiến lược mới với Palm NFT Studio, NFT 

Studio đã huy động được 27 triệu USD trong vòng cấp vốn Series A do quỹ đầu tư mạo hiểm M12 của 

Microsoft Corp cùng với sự tham gia của công ty đầu tư mạo hiểm Griffin Gaming Partners.


Khách hàng khai thác Moonwalk trên mạng Palm có thể thêm tiện ích động vào NFT của mạng Palm, 

bao gồm phần thưởng, quyền truy cập vé sự kiện trực tiếp, các nội dung đặc quyền, tích hợp thương 

mại điện tử,... 
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Các chương trình khách hàng thân thiết là một cách tương đối ít rủi ro đối với hầu hết các doanh 

nghiệp để kiểm tra tính bảo mật và hiệu quả của một giải pháp sổ cái phân tán, phi tập trung vì chúng 

không phải là cốt lõi đối với hoạt động của các doanh nghiệp đó, mà đúng hơn là một dịch vụ giá trị 

gia tăng. Tuy nhiên, việc chuyển từ hệ thống quản lý khách hàng thân thiết truyền thống sang hệ 

thống dựa trên chuỗi khối mạng vẫn yêu cầu đưa ra các lựa chọn chiến lược. Dưới đây là lộ trình ứng 

dụng Blockchain vào Chương trình Khách hàng Thân thiết:

Xác định nguyên mẫu sản phẩm

Vayner3, tác giả của bài báo “6 xu hướng Web3 quan trọng nhất cho năm 2023” trên Web3 Academy 

cũng đã xác định năm nguyên mẫu sản phẩm hữu ích trong việc phân loại trải nghiệm Web3.
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Các chương trình khách hàng thân thiết là một cách tương đối ít rủi ro đối với hầu hết các doanh 

nghiệp để kiểm tra tính bảo mật và hiệu quả của một giải pháp sổ cái phân tán, phi tập trung vì chúng 

không phải là cốt lõi đối với hoạt động của các doanh nghiệp đó, mà đúng hơn là một dịch vụ giá trị 

gia tăng. Tuy nhiên, việc chuyển từ hệ thống quản lý khách hàng thân thiết truyền thống sang hệ 

thống dựa trên chuỗi khối mạng vẫn yêu cầu đưa ra các lựa chọn chiến lược. Dưới đây là lộ trình ứng 

dụng Blockchain vào Chương trình Khách hàng Thân thiết

 Sản phẩm Gói: Kỹ thuật số + Vật lý + Trải nghiệ

 Sản phẩm kỹ thuật số và có thể mặc/ sử dụng như trang sứ

 Các sản phẩm và trải nghiệm được kiểm soát bằng mã thông bá

 Các nhóm tập trung hỗ trợ mã thông bá

 Các sản phẩm tăng tương tác, tặng thưởng

Mặc dù thị trường Web3 đang ở giai đoạn phát triển và những nguyên mẫu sản phẩm này chắc chắn 

có thể thay đổi hoặc nhân lên trong năm tới. Nhưng ít nhất doanh nghiệp đã có một khuôn khổ đơn 

giản để quyết định các loại hình sản phẩm mà doanh nghiệp muốn đưa ra thị trường.
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Tổng kết

Dịch vụ không liên mạch, thời gian chờ lâu, phục vụ kém đều góp phần tạo ra tiềm năng khách hàng 

rời bỏ doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải xem xét kỹ lưỡng, lâu dài toàn bộ quy trình sử dụng 

dịch vụ của khách hàng và loại bỏ bất cứ tiềm năng gây ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách 

hàng. Một khi khách hàng đã rời đi, thì tất cả sẽ kết thúc. Cực kì khó để khiến người đó quay trở lại với 

thương hiệu.



Rất khó để có một công thức chi tiết về cách giữ chân khách hàng lại vì còn tùy thuộc vào loại sản 

phẩm, dịch vụ. Cách xử lý cho chuyện này là doanh nghiệp đặt mình vào vị trí khách hàng và trải 

nghiệm chính sản phẩm của mình để biết vấn đề ở đâu và luôn theo sát hoạt động bán dịch vụ, sản 

phẩm của doanh nghiệp mình. Loại bỏ sự thiếu hiệu quả trong hoạt động phục vụ khách hàng sẽ 

giúp doanh nghiệp tăng doanh thu lẫn giảm chi phí phục vụ.



Blockchain có thể sẽ là phương án thay đổi mọi thứ. Nhưng có một số dự án đã bị thổi phồng quá mức 

và những NFT được định giá cao quá mức so với giá trị thực của nó. Nhưng song song với những điều 

tiêu cực thì những thứ có giá trị thực sự cũng đã bắt đầu xuất hiện. Cho dù đó chỉ đơn giản là đổi điểm 

khách hàng truyền thống thành token (Ví dụ Starbuck thành $Starbuck).



Xem xét tất cả những gì chúng có thể mang lại, chúng tôi đã tạo ra một lộ trình mà tôi nghĩ tất cả các 

doanh nghiệp có thể áp dụng để cải thiện hoạt động chăm sóc khách hàng

 Đầu tiên, Blockchain có thể cải thiện hiệu quả hoạt động các chương trình khách hàng thân thiết 

bằng cách sử dụng hạ tầng dữ liệu phi tập trung, an toàn để giúp hệ thống chạy nhanh hơn, linh 

hoạt hơn, đồng thời giảm khả năng xuất hiện khách hàng, hacker cố tình lợi dụng để gian lận, lạm 

dụng. Ngoài ra tính minh bạch và bảo mật của blockchain sẽ “vô hình” khiến người dùng cảm thấy 

yên tâm hơn khi tham gia các hoạt động của doanh nghiệp

 Loyalty 3.0 cho phép tạo ra mối quan hệ mới giữa thương hiệu và người tiêu dùng, nơi người tiêu 

dùng có thể cộng tác, tác động tới các quyết định của thương hiệu. Điều này có thể đạt được thông 

qua governance power từ cổ phần nắm giữ hoặc điểm tích thưởng dựa trên số tiền đã sử dụng để 

mua sản phẩm, dịch vụ của thương hiệu.



Tổng kết

Mặc dù Loyalty 3.0 có rất nhiều tiềm năng, nhưng thực tế đa phần mọi thứ bây giờ đều còn rất hạn 

chế, hầu hết các dự án đều hời hợt và phô trương quá đà. Điều quan trọng là phải vượt qua được 

những hạn chế này để thấy được tiềm năng của nó. Socios.com, nơi sử dụng token của người hâm mộ 

để gây ảnh hưởng lên đội bóng họ yêu thích và ví dụ điển hình về Loyalty 3.0 thực sự.



Giải pháp tốt nhất là kết hợp cả internal benefits với lời hứa hẹn về các lợi ích trong tương lai. Có nghĩa 

là thay vì coi đây là một công cụ marketing thì hãy đưa Loyalty 3.0 trở thành một mô hình kinh doanh. 

Hãy tưởng tượng việc xây dựng lại Pepsi, Starbuck,… từ đầu thành các chương trình khách hàng ứng 

dụng blockchain. Một thách thức khó hơn và dài hạn hơn thậm chí hơn cả việc phát hành một đồng 

tiền điện tử đại diện cho thương hiệu, nhưng nó là một thứ rất đáng giá.



5.

Phụ lục



Tham khảo

 Jeff Berry, “The 2015 COLLOQUY Loyalty Census: Big Numbers, Big Hurdles,” COLLOQUY, February 

2015

 Jeff Berry, “The 2015 COLLOQUY Loyalty Census: Big Numbers, Big Hurdles,” COLLOQUY, February 

2015

 Binance Institutional_Adoption_202

 https://finance.yahoo.com/news/b-j-studios-raises-10-151100276.html

https://finance.yahoo.com/news/b-j-studios-raises-10-151100276.html


(C) 2022. All right reserved worldwide.

WE BRIDGE THE GAP BETWEEN
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