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УДИРДЛАГИЙН БАГИЙН МАНЛАЙЛАЛ

Бид туршлагатай шилдэг мэргэжилтнүүдээр 
удирдлагын багаа бүрдүүлсэн.

BES Токен нь ERC-20 токен технологи дээр бүтээгдсэн бөгөөд манай шилдэг 

мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн хамт олны тусламжтайгаар хөгжүүлэлт хийгдэн ажиллаж 

байна. Манай толгой компани болох Liberal Mind ХХК нь төрөл бүрийн өргөн хүрээний 

зорилтод зах зээл дээр блокчейн хөрөнгө оруулалт болон хаалттай хувьцаа (private equi-

ty)-ны чиглэлээр амжилттай ажиллаж ирсэн туршлагатай юм. Тиймээс криптовалютын 

зах зээлд өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажиллаж ирсэн нь бидний 

бизнесийн хамгийн гол онцлог юм.

LIBES платформ нь системийн удирдлага, эрсдэлийн дүн шинжилгээ, харилцагчийн 

үйлчилгээ, KYC болон арилжааны бусад функцүүд дээрээ салбартаа мэргэшсэн шилдэг 

хамт олны мэргэжлийн зөвлөгөө дэмжлэгтэйгээр ажиллаж байна.

Бид хүн бүрийн оролцоог идэвхжүүлж, тэднийг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд олон 

улсад хэдийнээ нэр хүндтэй болсон цахим спорт тоглоомуудыг эгнээндээ нэгтгэхээр 

хичээнгүйлэн ажиллаж байна. Мөн бид баг хамт олон, цахим спортын тамирчид, бооцоо 

тавигчид болон бусад оролцогчдыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд ил тод, шударга 

зарчим бүхий платформыг бүтээн байгуулж, онлайн бооцоот тоглоомын салбарт тэсрэлт 

хийх зорилготой ажиллаж байна.

ERC-20 бол төвлөрсөн бус бирж (DEX)-ийн жагсаалт (list)-д орох боломжтой алдарт 

UNISWAP протокол бүхий токен технологи юм. Түүнчлэн бид MetaMask болон ERC-20 

стандартад нийцсэн бусад хэтэвч (wallet)-үүдийг ч гэсэн нэн даруй ашиглаж эхлэх болно.

Брэндийг таниулах, үнэнч хэрэглэгч болон оролцогчдынхоо тоог өсгөхийн тулд бид 

платформын найдвартай ажиллагаан дээр өндөр анхаарал хандуулж, харилцагч болон 

хөрөнгө оруулагчдынхаа дунд нэр хүндээ өндөрт өргөн ажиллах болно.



БОЛОМЖ

Та бид амжилтыг хамтдаа бүтээх болно

Бид цахим спортын тамирчид, оролцогчид, шүтэн бишрэгчдэд зориулсан өвөрмөц 

экосистемийг бий болгохын тулд блокчэйний ил тод, аюулгүй, үр ашигт байдалд 

тулгуурлан цахим спортын бооцоот тоглоомын салбарт жишиг болохуйц өөрчлөлт 

шинэчлэлтийг хэрэгжүүлж, улмаар шилдэг мэргэжлийн баг хамт олныхоо 

тусламжтайгаар энэхүү платформоо цаашид хөгжүүлсээр байх болно.

BES Токен платформ нь Ethereum протокол дээр ажиллах юм. Энэхүү протоколь нь 

төвлөрсөн бус бооцоот тоглоомын салбарт ашиглахад ихээхэн тохиромжтой байдаг. Уг 

протокол нь ERC-20 ухаалаг гэрээ бүхий гуравдагч талын цахим бооцоот тоглоом, цахим 

тулааны спорт, сонирхолтой контентүүд болон чөлөөт хөгжүүлэгчдийн зах зээлийг 

дэмждэг юм.

BES Токен нь урт хугацааны өгөөжид өндөр анхаарал хандуулдаг Hodler (holder)-үүдэд 

зориулсан хадгалах (stake) механизмтай байх болно. Үүний үр дүнд та бидний хөрөнгө 

оруулалт маань крипто хэтэвчид зүгээр царцаж байхын оронд харин ч эсрэгээрээ нэмэлт 

урамшуулал хүртэх боломжтой байх болно. Мөн түүнчлэн BES токеныг stake хийснээр 

гадны аливаа халдлагаас хамгаалагдаж, гүйлгээний процессыг илүү үр дүнтэй аюулгүй 

ажиллагаатай болгоход хувь нэмрээ оруулах зэрэг нэмэлт давуу талуудтай болох юм.

Блокчейн технологи нь BES Токен-ийг тулааны бооцоот тоглоомын салбарт өөрийн гэсэн 

нэр хүнд бүхий олон нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, аюулгүй, хэрэглэгч төвтэй цахим 

спортын платформ болоход түлхэц үзүүлэх гол тулгуур болж өгөх юм.



ХУРААНГУЙ ТАЙЛБАР

BES платформ Тулааны спортын койн
 (BES Токен)

Өнөө цагийн дийлэнх цахим спортын зах зээлийг ихэвчлэн томоохон корпорацууд ивээн 

тэтгэж хөрөнгөжүүлдэг. Цахим спортын тамирчид зөвхөн аж ахуйн нэгжийн ивээн 

тэтгэсэн тэмцээнд оролцож мөнгөн шагнал хүртэх, компанийн ивээн тэтгэгчдийн 

сурталчилгааны самбарыг байршуулах зэрэг эдийн засгийн хязгаарлагдмал хүрээнд үйл 

ажиллагаагаа явуулах боломжтой байсан юм.

Хэдийгээр цахим спортын зарим тамирчид олон сувагт платформуудаар дамжуулан 

эдийн засгийн харилцаанд орох замаар хандив авах боломжтой байдаг боловч хэт өндөр 

шимтгэл, босготой байдаг нь тэдэнд нэлээд төвөгтэй санагдсаар байгаа юм.

Тиймээс бид бизнесээс хувь хүнд (B2C) хийгдэх гүйлгээний оронд хувь хэрэглэгчээс 

шууд хувь хэрэглэгч рүү (C2C) гүйлгээ хийх боломжтой болгосноор эдийн засгийн 

эргэлтийг бууруулдаг хүндрэл бэрхшээлийг багасгах боломжтой гэж тооцоолсон юм.



ХУРААНГУЙ ТАЙЛБАР

BES Токен болон LIBES нь энэхүү асуудлыг 
шийдвэрлэх зорилготой юм

Libes нь цахим спортын тамирчдын эдийн засгийн идэвхийг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдийн 

сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилготой блокчэйн дэх ирээдүйн шинэчлэлд 

зориулагдсан платформ юм.

Libes цахим спортын платформ дээр хэрэглэгчид өөрийн дэмжиж буй баг тамирчид дээр 

бооцоо тавьж, мөн тэдэнд тэмцээний үеэр шууд зөвлөгөө өгөх, тамирчдын анхны NFT-ыг 

худалдан авах эсхүл NFT үйлчилгээг нь авах боломжтой.

Улмаар тэдгээр тамирчид нь эдгээр функцүүдийн тусламжтайгаар орлого олох 

боломжтой болох бөгөөд энэ нь уламжлалт эдийн засгаас тэс өөр арга замаар тоглох 

боломжийг олгоно. Libes-ийн токен (BES токен) нь LIBES цахим спортын платформ дээр 

ашиглахаар бүтээгдсэн бөгөөд цаашилбал энэхүү платформ дээр санал өгөх эрхтэй 

болох юм.

LIBES нь төвлөрсөн бус засаглалыг хэрэгжүүлэх замаар тамирчид болон хэрэглэгчдээс 

бүрдсэн бие даасан төвлөрсөн бус байгууллага (DAO) болохыг зорьж байна.



ХУРААНГУЙ ТАЙЛБАР

BES Токен болон LIBES

Нэмж хэлэхэд бид өөрсдийн платформ, үйлчилгээний багцыг ердийн бооцоот тоглоомын 

газар эсвэл бооцоот тоглоомын вэб сайт, аппликешнүүдээс ялгаатай байлгаж, зугаа 

цэнгэлийн хэлбэрийг бий болгохын тулд тоглоом болон бусад арга хэмжээний бооцооны 

үйлчилгээг тогтмол гаргахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Libes платформын үндсэн орлого нь бооцоот тоглоомын хамгийн шилдэг үйлчилгээнээс 

орж байх болно. Энэ нь YouTube дээрх Super Chat эсхүл TikTok дээрх LIVE Gifting гэх мэт 

уламжлалт сурталчилгааны арга хэлбэрүүдтэй нэлээд төстэй байх юм. Бооцооны 

компаниудыг хүссэн үедээ ивээн тэтгэж болно. Мөн бооцоот тоглоом эрхлэгчид нь ямар 

ч үед хандив хүлээн авах боломжтой байна.

Жишээлбэл: Бооцоот тоглоом эрхлэгчид нь бооцооны зөвхөн маш өчүүхэн хэсгийг 

өөрсдөө эзэмшиж, харин үзэгчид нь цахим спортын тамирчдын хожил, хожигдол дээр 

бооцоо тавих юм. Өөрөөр хэлбэл бооцооны нийт хөрөнгийн 80% нь хэрэглэгчдэд, 15% нь 

бооцоот тоглоом эрхлэгчид, үлдсэн 5% нь платформын үйл ажиллагааны зардалд 

хуваарилагдах юм.

Мөн энэхүү платформыг ашиглан иргэд хоорондын тэмцээн уралдаан зохион байгуулах 

ч боломжтой юм. Хамгийн гол нь энэ бүгд үнэгүй байх юм. Бид олон төрлиийн цахим 

тоглоомонд зориулж тэмцээн болон лиг, мөн олон оролцогчтой тоглоомын тэмцээнийг 

Швейцар системээр (Swiss draws) зохион байгуулж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. 

Бидний энэхүү платформ дээр уралдаан тэмцээн зохион байгуулах, цахим спортын баг 

тамирчдын оролцоог хангах, хүний сэтгэлийг хөгжөөсөн, олон нийтийг хамарсан төрөл 

бүрийн тэмцээн уралдаан дээр шаардлагатай тохиолдолд шодох зэрэг боломжтой 

функцүүдээр хангаж өгөх юм.



ХУРААНГУЙ ТАЙЛБАР

Цахим спорт болон бооцоот тоглоом эрхлэгчид
Блокчэйний давуу талуудыг шингээсэн хамгийн алдартай хоёр 

хэлбэр болох цахим спорт болон бооцоот тоглоомын тухай

Цахим спортын бооцоот тоглоом нь асар их орлогын шинэ урсгалыг өөртөө татах нь 

илэрхий байгаа юм. Тиймээс дэлхийн бооцоот тоглоомын салбар 2022 он гэхэд 1 их наяд 

долларын борлуулалт хийх хандлагатай байгаагаас үүдэн салбарын хэмжээнд 

холбогдох зөв зохистой зохицуулалтууд орж ирээд байна!

2020 оны 3-р сарын сүүлчээр АНУ-д COVID-19 эхний давлагаа эхлэх үед NASCAR-ын 

жолооч нарын виртуал уралдааныг үзэхээр 1.3 сая үзэгчид сувгаа тааруулж байсан нь 

цахим спортын салбарын дээд рекордыг эвдсэн юм.

Хэдийгээр үндсэн чиг хандлага нь эерэг төлөвтэй байгаа хэдий ч томоохон хэмжээний 

тэмцээн уралдаан, арга хэмжээ зохион байгуулж чадахгүй байгаагаас шалтгаалан цахим 

спорт дахь хувийн хэвшлүүдийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ илт буурсан үзүүлэлттэй 

гарсан байна. Чухам энэхүү тодорхойгүй нөхцөл байдал нь нэг талаасаа BES-ийг 

бооцоот тоглоомын салбарт асар их орлогын шинэ урсгалыг бий болгох нөхцөл 

бололцоогоор хангаж байгаа юм. Бооцоот тоглоом тоглох уламжлалт мэргэжлийн спорт 

бараг байхгүй байгаа тул цар тахлын эхний саруудад бооцоот тоглоом эрхлэгчид цахим 

спортыг анх удаа хүлээн зөвшөөрч эхэлсэн юм. Эцэст нь үүний үр дүнд хууль ёсны 

бооцоот тоглоомуудын тоо хэмжээ улам хурдацтай өсч, салбарын хэмжээнд орлогын 

шинэ эх үүсвэрийг бий болгоод байна.

2020 онд цахим спортын бооцооны сайт Luckbox шинэ тамирчдын бүртгэл 54%-иар 

өссөн гэж мэдэгдсэн бөгөөд дараагийн сард нь Невада мужийн Тоглоомын Хяналтын 

Зөвлөлөөс ESL Pro League, Call of Duty League болон хэд хэдэн тоглоомуудад бооцоо 

тавихыг спортын чиглэлээр бооцоот тоглоом эрхлэгчдэд албан ёсоор зөвшөөрсөн 

байна. Чухам энэхүү үйл явдал нь цахим спортын салбарын ирээдүйн хөгжлийн суурийг 

тавьж өгсөн юм.



ТОЙМ

Уламжлалт спорт нь ирээдүйд улам
бүр цахим спортруу шилжиж байна.

 
Мэргэжлийн спортууд нь ихэвчлэн хаалттай хаалганы цаана эсхүл хязгаарлагдмал хүрээнд 

хэсэг хүмүүс нэг дор цугларан зохион байгуулагддаг тул Лос Анжелес Лэйкерсээс авхуулаад 

Манчестер Юнайтед хүртэлх дэлхийн спортын байгууллагууд 2020-21 онд цахим спортын 

салбар дах үйл ажиллагаагаа улам бүр хөгжүүлж ажилласан байна.

Цахим спорт нь цаг хугацаа өнгөрөх тусам улам бүр нийтлэг соёлын түвшинд хүрч өргөжин 

тэлсээр байгаа тул нийгмийн хэмжээнд шууд дамжуулалттай (live streaming) холбоотой эрэлт 

хэрэгцээ нь улам бүр нэмэгдсээр байна. Бид 5G технологийн хөгжил болон хурдацтай хөгжиж 

буй AI технологийн алгоритмуудаар дамжуулан хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж хийгээд 

хандалтын түвшнийг улам өндөр хэмжээнд хүргэнэ хэмээн найдаж байна.

Орлого

Дэлхийн цахим спортын орлого 

2020 онд 1,2 тэрбум ам.доллараар 

нэмэгдэж, жилийн өсөлтийн хурд 

нь +15,7%-иар ахисан байна.

Үзэгч

Цахим спортын үзэгчдийн тоо 2020 

онд 495 сая болж өссөн нь мөн оны 

өмнөх үетэй харьцу улаха д 

+11.7%-иар өссөн байна.

Бооцооны зах зээлийн өсөлт

Цахим спортын бооцооны зах 
зээлийн хэмжээ 2020-2025 он 
хүртэл жилийн нийлмэл өсөлтийн 
хурд (CAGR) нь 13.1 хувиар өсөх 
төлөвтэй байна.

Ивээн тэтгэлгийн өсөлт

2020 онд гэхэд 1 тэрбум ам.
долларыг цахим спортыг таниулах 
хэвлэл мэдээлэл маркетинг болон 
цахим спорт ивээн тэтгэхэд 
зарцуулагдсан.

Үнэ цэнэ

Ц а х и м  с п о р т ы н  т э м ц э э н  
у р а л д а а н у уд н ь о л о н с а я 
долларын шагналын сантай 
байдаг бөгөөд энэ нь цахим 
с п о р т ы н  с а л б а р  х э р  и х  
өрсөлдөөнтэй, ашиг орлоготой 
болохыг харуулж байна.

Их Британи дахь өсөлт

2020 онд Их Британийн бооцоот 
тоглоомын хорооноос 12 сарын 
дотор спорт бооцооны өсөлтийн 
хурд 2992 хувьд хүрсэн гэж 
мэдээлсэн байна.

Үзэлт

2023 онд нийт үзэлтийн тоо 650 

саяд хүрэх төлөвтэй байна.

Зорилтот зах зээл

Залуу үеийн үзэгчид телевизээс
улам бүр татгалзаж, оронд нь 
цахим спортруу хандах болсон нь 
бидэнд тэдэнтэй харилцаа тогтоох 
гол тулгуур болж өгч байгаа юм.

Өсөлтийн суурь

COVID-аас өмнө ойролцоогоор 

170 сая спорт сонирхогч байсан 

бол харин цар тахлын үед 250 

сая болж өсжээ.

山路を登りながら



БРЭНДИЙН ЗОРИЛГО

Бид блокчейний тэргүүлэгч технологиор 

тамирчид болон хэрэглэгчдийн хооронд P2P шууд 

гүйлгээ хийх замаар цахим спортын зах зээлд 

хувьсгал хийх болно.



Үнийн санал

LIBES/BES Токений хэрэг
(The Case for LIBES/BES Token)

McKinsey-ийн тооцоолсноор дижитал технологиор бий болсон 
үнэ цэний 70% нь одоо байгаа бизнесүүдийг өөрчлөн 
шинэчлэх замаар бий болжээ.

Японы компаниуд дижитал технологиор тэргүүлэгч орнуудын амжилттай болсон 

туршлагаас суралцаж, улмаар зах зээлийн хэрэгцээнд нийцүүлэн эдгээр арга 

технологийг ашиглах замаар “бусдын дутагдалтай талыг нөхөх” (late starter advantage) 

гэсэн өөрсдийн стратегийн байр суурийг тодорхойлж байгаа юм.



ПЛАТФОРМИЙН ТЕХНОЛОГИ

ERC-20 токен

ERC-20 токен бол технологид суурилан компаниудад зориулан бүтээсэн 

дижитал хөрөнгө юм. Токен бүр өөрийн гэсэн тусгай хэрэглэгдэхүүнтэй 

байдаг. LIBES-ийн үндсэн хэрэглэгдэхүүн нь төслөөс орлого хүлээн авах 

болон санал өгөх эрх юм. Бид Libes-аар дамжуулан түүний засаглалд 

оролцох, токенээс ашиг хүртэх боломжийг олгож байгаа юм. Блокчейн ба 

хоёрдогч давхарга (layer 2)-ыг хослуулснаар бид шимтгэлийн үнэ өсөх 

асуудлыг хяналтдаа авах боломжтой болох юм.



ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ

Дэлхийн цахим спортын бооцооны зах зээл

Talkesports спорт сэтгүүлд гарсан MarketInsight Reports нийтлэлд дурдсанаар дэлхийн 

цахим спортын бооцооны зах зээлийн жилийн нийлмэл өсөлтийн хурд (CAGR) нь 2020- 

2025 онуудад 13.1 хувиар өсөх төлөвтэй байна. Ингэснээр 2025 он гэхэд зөвхөн спорт 

бооцооны салбарын үнэ цэнэ 13.05 тэрбум ам.долларт хүрнэ гэж таамаглаж байна.

https://www.talkesport.com/inothernews/the-rapid-growth-of-the-esports-betting-industry/



ЗОРИЛТОД ЗАХ ЗЭЭЛ

Бидний цахим спортын бооцоот тоглоомын зорилтот зах зээл нь бүх дэлхийг бүрэн 

хамрах болно. Мэдээж хэрэг бид тухайн орон нутгуудад холбогдох үйл ажиллагаа эрхлэх 

тусгай зөвшөөрлүүдээ авсаны дараа Азийн Хятад, Солонгос, Япон гэх мэт улс орнуудаас 

эхэлж улмаар АНУ, Европ зэрэг хүчирхэг зах зээл дээрээс шилдэг тамирчид болон 

сонирхогчдыг эгнээндээ элсүүлэхээр зорин ажиллаж байна.

Дэлхийн ихэнх засгийн газрууд цахим спорт бооцоот тоглоомыг зөвшөөрдөг. Үүний нэг 

тод жишээ болох Сингапур орон нь олон тооны онлайн бооцоот тоглоомын компанийг 

бүртгэн авч тусгай зөвшөөрөл олгосон байдгаараа харьцангуй чөлөөт зах зээлтэй 

улсуудын нэг болж байгаа юм. Тиймээс BES Токен нь Сингапурын тусгай зөвшөөрөл 

хүчин төгөлдөр үйлчилдэг орнуудаас эхэлж, улмаар шинээр нэвтрэн орж буй бусад орны 

зах зээл рүү нэвтрэхдээ орон нутгийн тусгай зөвшөөрлүүдийг нэмэлтээр авч ажиллах 

болно.

Онлайн бооцоот тоглоом өргөжин тэлж, цахим спортын нэр хүнд нэмэгдэж байгаатай 

холбоотойгоор бид зорилтот зах зээл дээрээ маш олон тооны сонирхолтой контентуудыг 

санал болгохоор хичээнгүйлэн ажиллаж байна.



ЯПОНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ОДООГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Я п о н  д а х ь  х у р д а ц т а й  ө с ө л т

Тоглоом бол Японы контентын салбарын өсөлтийг дэмжигч гол хөдөлгөгч хүчний нэг 

юм. Цахим спорт нь одоогоор японы тоглоомын салбарын үндсэн хөдөлгүүр болж 

байгаа бөгөөд түүний эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөөлөл дээр хүмүүс өндөр 

хүлээлттэй байна.

Япон бол тоглоомын салбарын хүчирхэг hub юм. Гэвч Япон орон нь одоогийн байдлаар 

цахим спортын бизнесээс хоцорч байна. Үүний нэг шалтгаан нь консоль тоглоомд хэт 

өндөр анхаарлаа хандуулж, дэлхийн цахим спортын ертөнцийн гол тулгуур болсон 

компьютер тоглоомыг хөгжүүлэхээс хөндийрсөн явдал юм.

Мэдээж хэрэг Япон орон нь бусад цахим спорт хөгжсөн орнуудыг амархан гүйцэх 

боломжтой бөгөөд өрсөлдөх чадвар нь хөгжлийн шинэ шатандаа гарч ирж байгаа дээр 

өсөлтийн хэтийн төлөв нь харьцангуй тогтвортой харагдаж байгаа юм. Үнэн хэрэгтээ 

Япон орон бол тоглоомын ертөнцийн энэхүү төрөлд өөрийн улсын дотоод зах зээл 

болон гадаад орнуудад тэргүүлэх байр суурь эзлэх потенциал чадамж 

өндөртэй юм

2020 онд Японы цахим спортын дотоод зах зээлийн хэмжээ мөн оны өмнөх үетэй харьцуулахад 
109%-иар өсч 6.68 тэрбум иен болжээ. 2024 онд энэ тоо 18 тэрбум иенд хүрнэ гэсэн урьдчилсан таамаг 
байна.(1 иений ханш 25 төгрөгтөй тэнцэж байна)

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4,831
6,118 6,681

8,676

12,787

15,571

18,428



БИДЭНД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДАЛУУД
БА ТҮҮНИЙ ШИЙДЛҮҮД

Enhanced Trust in the System

・ Төлбөр дутуу орох

・Өөрчлөлт орох магадлал

・ Хуурамч систем, залилан, хууран мэхлэлт

・ Төлбөр орох хугацаа удах

А
с
у
у
д
а
л

Хэрэглэгчдийн итгэлийн түвшнийг нэмэгдүүлснээр 

спорт тоглоомын бооцоо тавигчид түүнээс сэтгэл 

ханамж авч, зөвхөн түүний сэтгэл хөдөлгөм 

байдалд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно.

・ Бичлэг хийж хадгалах боломжтой

・ Ямар нэгэн залилан хийх боломжгүй

・ Төлбөр бүрийг зохих ёсоор, цаг тухайд нь хийх

・ 100% encrypt хамгаалалттай.

Ш
и
й
д
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БИДЭНД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДАЛУУД
БА ТҮҮНИЙ ШИЙДЛҮҮД

Аюулгүй байдал:
Эдгээр асуудлууд нь Блокчэйн дээр дараах байдлаар шийдвэрлэгдсэн болно:

Цахим бооцоот тоглоомын сайтууд нь дараах 

эрсдэлүүдтэй байдаг:

・ Мэргэшсэн залилан хийгчид

・ Шодох боломж багатай

・ Хувийн мэдээллээ хулгайд алдах

・ Шагналын мөнгийг өөр тийш шилжүүлэх

А
с
у
у
д
а
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・ Хувийн мэдээлэл бүрэн хамгаалагдсан

・ Гэнэтийн халдлага болон хэрэглэгчийн

   мэдээллийг олон нийтийн хүртээл    

   болгохоос хамгаалагдсан.

・ Хэрэглэгч бүрийг хэтэвч (wallet) хаягтай

   болгож, түүнийгээ криптографикиын  

   протоколоор хамгаалсан

Ш
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БИДЭНД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДАЛУУД
БА ТҮҮНИЙ ШИЙДЛҮҮД

Гүйлгээ

・  Шимтгэл, хураамж, төлбөр хэт өндөр

・ Хоцролт, хугацааны хоцрогдол

・ Гүйлгээний шимтгэл байнга өсдөг

А
с
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・ Гүйлгээний шимтгэл хураамж байхгүй

・ Гүйлгээний хурд нь уламжлалт  

   банкнуудаас илүү хурдан

・ Хоёрдогч давхарга (Layer 2) дээр

   боловсруулагддаг

Ш
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ЭРСДЭЛ

Хувийн түлхүүр (private key)-ээ алдах эрсдэл:
Хэрэглэгчид нь блокчэйн болон түүний процессын талаар гүйцэт ойлголттой байх 

шаардлагатай. Учир нь та хувийн түлхүүр болон нууц үгээ ашиглан өөрийн хэтэвч, 

цаашилбал ERC20 токен руугаа нэвтрэх юм. Хэрэв та хувийн түлхүүр эсхүл нууц үгээ 

алдсан тохиолдолд хэтэвч болон токендоо нэвтэрч чадахгүй бөгөөд ингэснээр та бүх 

токеноо бүрмөсөн алдах эрсдэлтэй.

Хулгай, халдлагын эрсдэл:
Блокчэйн нь өөрөө маш найдвартай платформ хэдий ч хулгай, clone болон эрх боомилох 

staking халдлага, malware халдлага, denial of service халдлага, consensus-based халдлага, 

Sybil халдлага, smurfing халдлага, spoofing хууран мэхлэх зэрэг системтэй хамааралгүй 

бусад төрлийн халдлагууд байдгыг ойлгох хэрэгтэй. Иймэрхүү төрлийн халдлагууд нь 

ERC20 токеноо алдах, програм хангамжийн ажиллагааг хэвийн бус болгох, гүйлгээ 

хийгдэхэд доголдол үүсгэх, ухаалаг гэрээний алгоритмыг буруу ажиллуулах зэрэг эрсдэл 

үүсгэж болзошгүй.

Буруу хэтэвч сонгон үйлчлүүлэх эрсдэл:
ERC20 токенууд нь Ethereum-тэй нийцэн ажилладаг. Тиймээс та эхлээд Ethereum-тай 

нийцэж ажилладаг токен хэтэвч ашиглаж байгаа эсэхээ нягтлан шалгах шаардлагатай Эс 

бөгөөс та өөрийн худалдаж авсан токен руугаа хандах эрхээ алдаж болзошгүй бөгөөд 

түүнээс гарах үр дагаварыг компани хүлээх боломжгүй болно.

Даатгуулаагүй хохирлын эрсдэл:
Хэрэв та эзэмшиж буй ERC20 токендоо хувиараа даатгал аваагүй бол ERC20 токен эсхүл 

тэдгээрийн үнэ унасан тохиолдолд компанийн зүгээс ямар нэгэн хариуцлага хүлээх 

боломжгүй болно.



ЭРСДЭЛ

Татвараас үүсэх эрсдэл:
ERC20 токнеуудтай холбоотой татварын ямар нэгэн тусгай шаардлага байхгүй боловч 

энэхүү зах зээл дээр арилжаанд орж байгаа хэрэглэгч нь токенийг шилжүүлэх, ашиглах, 

хадгалахтай холбоо аливаа татварын асуудлыг хувиараа татварын мэргэжилтэй 

зөвлөлдсөн байх шаардлагатай. Тухайн үйлчлүүлэгч нь өөрийн оршин суугаа бүс нутаг, улс 

орны арилжаанаас суутган авах татвар, шилжүүлгийн татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан 

татвар, орлогын албан татвар

болон түүнтэй адилтгах татвар, хураамж, татварын тайлантай холбоо зохицуулалтуудын 

талаар зохих ёсны мэдлэгтэй байх шаардлагатай. Татварын холбогдох журам, зүйл 

заалтыг дагаж мөрдөөгүйгээс үүсэх аливаа хохирлыг хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцна.

Урьдчилан таамаглах боломжгүй эрсдэлүүд:
Энэхүү баримт бичигт дурдсанаас өөр бусад ямар нэгэн гэнэтийн эрсдэлүүд гарч 

болзошгүй гэдгийг хөрөнгө оруулагч нь өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн байна. Компанийн өсөлт 

эсхүл ERC20 токены хэрэглээнд нөлөөлөх аливаа эрсдэл гарсан тохиолдолд хөрөнгө 

оруулагч нь эрсдэлээ өөрөө хүлээх бөгөөд компани нь түүнд учирсан хохирлыг нөхөн 

төлөх үүрэг хүлээхгүй болно.

Бооцоот тоглоомын зах зээлийн хууль 
тогтоомжийн эрсдэлүүд:

Ихэнх улс орнуудад бооцоот тоглоомтой холбоотой хууль тогтоомжууд хэрэгждэг боловч 

зарим улс орон, харьяаллын дагуу манай хэрэглэгчдэд тодорхой хязгаарлалт тавих гэх мэт 

өөрчлөлт гарч болохыг үгүйсгэх аргагүй юм.



ht tps :// l ibes. io/
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NFT ПЛАТФОРМЫН ТУСЛАМЖТАЙГААР
НЭМҮҮ ӨРТӨГ БИЙ БОЛГОНО.

Дэмжигч нарт зориулсан платформын үйлчилгээ. Apple шинэ 
бүтээгдэхүүн гаргах бүрд Apple-ийн шүтэн бишрэгчид түүнийг гартаа оруулахын тулд урт 

дараалалд орон зогсдог.

Цуглуулагчдын шинэ эрин үе. Энэхүү платформ нь Цахим спортын одууд, 

тоглоомын салбарын нөлөөлөгчид (influencers), хүмүүсийг хамгийн их татаж чаддаг 

тоглоомуудтай холбоотой цахим спортын өвөрмөц цуглуулгуудыг бий болгоно.

Төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулагчид
(Event organizers)-тай хамтран ажиллана.
Тоглоомын салбарын тэргүүлэгчдийн нэг Tencent болон бусад нөлөөлөгчид (influencers)-тэй 

хамтран ажиллана. Бид Metaverse-ийн ирээдүйд итгэдэг. Тиймээс манай платформ нь 

ирээдүйн цахим спортын цуглуулагчдын анхны платформ байх болно.

Дараагийн үеийн NFT платформ нь Libes-ийн шүтэн бишрэгчдэд 
үзүүлэх үйлчилгээнд боловсруулалт хийх замаар NFT цуглуулах ажлыг 

блокчэйн болон хоёрдогч давхаргын тусламжтайгаар улам хялбар болгож өгөх юм.

болгоно.



НӨЛӨӨЛӨГЧИД

Шинэ үеийн шинэ мянганыхан
Эгэл жирийн амьдралаас тааламж авч чаддаг шинэ үеийнхан

・ 10 - 30 Нас

・ Оюутнууд / тур ажилчид / Оффисын ажилчид

・ Ухаалаг гар утасны тоглоомд дурлагсад

О
н
ц
л
о
г

・ Зардал гаргахдаа санаа зовдоггүй/ мэдээлэлд маш мэдрэмтгий /

   аливаа зүйлсийн үнэ цэнийг бодитойгоор үнэлэх чадамжтай

・ Миний зав чөлөөгүй амьдралд минь тэр л хань болж чаддаг

・ Коронавирус цар тахлын үед энэ зүйл миний амьдралд орж ирснээр

  амьдралыг минь илүү тааламжтай болгож чадсан

А
м
ь
д
а
р
л
ы
н  

х
э
в  

м
а
я
г

LIBES нь Япон болон Ази-Номхон далайн бүс нутгийн цахим спортын 
шинэ мянганы нөлөөлөгчид (influencer)-тэй хамтран ажиллаж, Азидаа 
салбарын тэргүүлэгч болсноор тамирчид болон үйлчлүүлэгчдэд 
зориулсан дэлхийн хэмжээний P2P платформыг бий болгоно.



DAO БҮТЭЦТЭЙ LIBES

Технологи

Libes нь блокчейн технологийг ашиглан системийг анхнаас нь хөгжүүлэн ажиллахад хувь 

нэмрээ оруулсан хөгжүүлэгч багтайгаа нягт хамтран ажиллаж хоорондоо харилцан 

адилгүй төрөл бүрийн криптовальютыг хадгалах, ашиглах боломж бүхий хэтэвчийг бий 

болгох болно. Энэхүү ажлын хүрээнд платформын аюулгүй ажиллагааг хангахын тулд 

нэлээд хүнд сорилттой тулгарах боловч энэ нь Libes- ийн хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй, уян 

хатан хэрэглээг бий болгож чадсанаар тэдэнд хэрэгцээтэй үнэ цэнийг бий болгож чадах 

юм.

Libes нь DAO (Төвлөрсөн бус автономит байгууллага) хэлбэрээр зохион байгуулагдсан 

тул түүний удирдлага нь мөн адил төвлөрсөн бус байна. Бид өөрсдийн менежментийн 

баг болон DAO-ийн аль алинд нь хэрэглэгчдийн итгэлийг олж авахын төлөө зорьж 

ажиллаж байна.

BES токен нь Libes-аас зөвхөн орлого хүлээн авахаас гадна санал өгөх боломжтой байх 

юм. Ингэснээр төвлөрсөн бус эрэлтийг бий болгох боломжийг улам илүү нэмэгдүүлж өгч 

байгаа билээ.

Нийгэмд үзүүлэх үр нөлөө

Libes-ээс олсон орлогын нэг хувийг буяны үйлсэд зориулна. Зарим улс орнууд цахим 

спортыг төрөөс дэмждэг ч Япон зэрэг олон орнуудад цахим спортуудад ямар нэгэн 

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэггүй. Libes нь шинэ үеийн тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх 

замаар цахим спортын салбарт хувьсгал хийх зорилготой юм. Бидний ирээдүйн алсын 

хараа бол дэлхийн өнцөг булан бүрд

байгаа боловсролын байгууллагуудад тоглоомын консоль хандивлах замаар дэлхийн 

цахим спортын ирээдүйн зах зээлийг дэмжих явдал юм.



ЧИГ ҮҮРЭГ
◆ Бооцоо тавих

Хэрэглэгчид өөрийн ялна гэж итгэсэн тамирчид дээр бооцоо тавина. 

Бооцооны мөнгөний 80% нь хэрэглэгчдэд, 15% нь хожсон тамирчдад, 5% нь 

үйл ажиллагааны зардалд орно.

◆ Бэлэг өгөх

Хэрэглэгчид тамирчдад шууд бэлэг өгөх боломжтой бөгөөд энэхүү бэлгийг 

тамирчид үнэ төлбөргүй авах боломжтой байх юм. Зах зээл дээр байгаа 

бусад платформуудтай харьцуулахад шилжүүлгийн шимтгэл бага байгаа 

учраас хэрэглэгчид Libes руу илүү ихээр татагдана гэж бид итгэж байгаа юм.

◆ NFT

Тамирчид өөрсдийн NFT-ээ зарах боломжтой бөгөөд хэрэв үүнийг хэн нэгэн 

нь худалдаж авбал энэ дүнгийн 70% нь тамирчдад, 30% нь Libes-д 

хуваарилагдах болно.



BES TOKEН

Токений үнэ цэнэ

Libes бизнес загвар нь BES токений эрэлт хэрэгцээг баттай хангаж чаддаг байх ёстой. Libes-ийн 

бизнес загварын хамгийн гол давуу тал нь төвлөрсөн бус удирдлагатай юм. Хэдийгээр токен 

эзэмшигчид нь хувьцаа эзэмшигч биш боловч компанийг амжилттай ажлаасаа хэмээн чин 

сэтгэлээсээ хүсдэг байх нь дамжиггүй юм. Бизнес амжилттай байна гэдэг нь токений үнэ цэнэ 

өндөр байж, хөрөнгө оруулагчдад илүү өндөр өгөөж өгөн улмаар тоглоомыг илүү сонирхолтой 

болгох боломжтой гэсэн үг юм.

Мөн хэрэглэгчид нь өөрийн эзэмшиж буй токеноо хадгалснаар (staking) өөрийн орлогыг улам 

нэмэгдүүлэх боломжтой юм.

Токений тусгай эрхүүд

BES токен эзэмшигчид нь компанийн засаглалд оролцох эрхтэй байх бөгөөд оноо цуглуулах гэх 

мэт дотоод хэрэглээнд ашиглах боломжтой байх юм. Тиймээс бид эхний ээлжинд нийт токений 

15%-ийг л зах зээл дээр гаргах бөгөөд BES токен эзэмшигчид нь токеноо хадгалж staking хийх 

замаар урамшуулал хүртэх боломжтой бөгөөд Libes-ийн хөгжүүлэлтэд хувь нэмрээ үзүүлэх 

боломжтой юм.

Улмаар компанийн зүгээс нэмэлт токен гаргахгүй тул эрэлт нь өсөж, түүний үр дүнд түүний үнэ 

цэнэ нь дагаад өсөх боломжтой юм. Libes нь ашгийнхаа 50%-ийг BES токен эзэмшигчдэд 

хуваарилах тул токен эзэмшигчдэд энэ нь давуу тал болох

юм. Платформ дээрх хэрэглэгчдийг идэвхитэй байлгахын тулд эхний ээлжинд хэрэглэгчдийг 

токен, бусад криптовалют болон уламжлалт мөнгөний аль алинаар нь цэнэглэх боломжоор хангах 

болно.

Хамгийн сүүлийн үеийн блокчэйн технологи, аюулгүй, ил тод байдлыг хэрэгжүүлснээрээ BES 

токен нь бооцоот тоглоомын салбарт “цахиур хагалах” болно. BES токен нь хамгийн алдартай, 

хурдацтай өсөж буй цахим спорт, бооцоот тоглоомын салбарт богино болон урт хугацааны 

амжилтад хүрэхээр зорин ажиллаж байна.



【Токений нэр】
BATTLE ESPORTS COIN

【Тэмдэг】

【Нийт токены хэмжээ】
100,000,000,000

【Смарт гэрээний хаяг】
0x805856f176625843d14097017618E224F4607D2D

ТОКЕНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛҮҮД



ТОКЕНОМИК

Нийт 1 тэрбум иений нийлүүлэлт

DAO экосистем 40 тэрбум

Зах зээлийн эрэлт 17 тэрбум

Урьдчилсан борлуулалт / IEO 15 тэрбум

Менежментийн баг 15 тэрбум

Урьдчилсан урсгал борлуулалт/ ILO   6 тэрбум

Ивээн тэтгэгч   5 тэрбум

Стратегийн зөвлөх   2 тэрбум

DAO экосистем
40%

Зах зээлийн эрэлт
17%

Урьдчилсан
борлуулалт

/ IEO
15%

Менежментийн баг
15%

Урьдчилсан урсгал
борлуулалт/ ILO

6%

Ивээн тэтгэгч
5%

Стратегийн
зөвлөх

2%



ТОКЕНЫ ПРОГРАММ ХАНГАМЖ АППЛИКЕШНҮҮД

BES токен нь өөрийн экосистемээрээ дамжуулан цахим бооцоот спортын хэд хэдэн 

зорилтыг биелүүлэх болно. Энэхүү токен нь цахим тоглоомын валютын үүргийг гүйцэтгэх 

бөгөөд LIBES бооцоот цахим спортын платформ дээр арилжааны үүрэг гүйцэтгэнэ. 

Тамирчид BES токен худалдан авч, цахим спортын тоглоомд бооцоо тавихаас гадна 

тэмцээнд оролцох, цахим спортын ертөнцийг тодорхойлсон нөлөөлөгчидтэй харилцах 

зэрэг нэмэлт давуу талыг эдлэх боломжтой!

Бид DAO болон урамшууллын механизмыг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэ нь 

хэрэглэгчдэд NFT үүсгэх, бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах, тэмцээн

дээр бооцоо тавих зэрэг төрөл бүрийн арга замаар экосистемийн үйл ажиллагаанд 

оролцож, хувь нэмрээ оруулах боломжоор хангана.

Бооцоо тавигчид цахим спортын тэмцээнд төлбөр төлөх, бооцох тавих үед бэлэн мөнгө 

болон нэмэлт BES токен олгодог нь энэхүү платформын хамгийн гол онцлог юм. 

Оролцогчид өөрийн төлсөн эсвэл алдсан мөнгөнийхөө тодорхой хувийг буцааж авдаг 

байх юм. Энэхүү цахим спортын экосистемд идэвхтэй оролцдог хэрэглэгчид 

хадгаламжийн өндөр үр ашиг хүртэх гэх мэт олон давуу талтай байх болно.



ЗАМЫН ЗУРАГ

Япон инженер, япон менежментийн давуу тал!

2021
9-р сар

10-р сар

11-сар 

12-р сар

Libes төсөл эхлэв.

XeNo багтай ивээн тэтгэгчийн KNIVES OUT Pro гэрээ байгуулав.

Токиогийн намрын 2 дахь удаагийн Blockchain EXPO үзэсгэлэнд оролцов

XeNo албан ёсны цахим спортын тэмцээний менежментийн эрхийн
гэрээг байгуулав.

Дубайд болсон Blockchain Economy EXPO үзэсгэлэнгээс шагнал
хүртлээ.

IEO

Libes нь Монгол улсад зохиогддог цахим спортын тэмцээнийг
ивээн тэтгэв.

2022
1-р сарын 10

3-р сар

4-р сар

・ Libes-ийн нэрэмжит цахим спортын тэмцээнийг зохион байгуулна.

・ Libes бета хувилбар ашиглалтад орно

・ BES токеныг бирж дээр жагсаалтад оруулж ирнэ.

・ Цахим спортын салбар болон олон нийтэд хувь нэмрээ оруулах
  чиглэлээр хийгдэх ажлуудаа зарлана.

Libes DAO -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулагдана.

Libes Liberal цахим спортын албан ёсны нээлт



ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД


