


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG  
QUẢN LÍ VÀ KHAI THÁC
BẢN QUYỀN ÂM NHẠC







Skymusic – đại diện ca sĩ, nhạc sĩ – truyền thông, quảng bá   
c ác sản phẩm âm nhạc đến gần với công chúng

Thực hiện kí kết, hợp tác với c ác ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng: Sơn
Tùng MTP, Đông Nhi, Bảo Anh, Noo Phước Thịnh, Phan Mạnh
Quỳnh,....

Hơn 400 hợp đồng được  
kí kết.





Hệ thống mạng lưới truyền thông hỗ trợ ca sĩ lớn. Quảng bá sản phẩm với nhiều kênh  
online, offline.

Thúc đẩy và xây dụng cộng đồng âm nhạc hiệu quả, minh bạch.



HỖ TRỢ CA SĨ/ NGHỆSĨ

Tư cách đơn vị phân phối
độc  quyền Sky Music.

Tư cách đơn vị truyền thông
độc quyền Sky Music.



HỆ THỐNG ĐỐI SOÁT - CHI TRẢ NGHỆSĨ

Skymusic – với hệ thống/ c ông c ụ đo đ iếm minh bạc h,  
thông minh.

Thu đúng - Trảđúng

Hệ thống ghi lại các  sản phẩm (ca khúc) được sử dụng  
trên những kênh nào, địa điểm nào.

Ca sĩ, nhạc sĩ có  thể theo dõi trực tiếp bằng account được  
cung cấp, số liệu minh bạch, chi trả hợp lí.







Công nghệ blockchain

Mô hình truyền thống Mô hình blockchain

Giao dịch và hệ thống CSDL
được xử lý tập trung

Xử lý thông tin, dữ liệu mà  
Không đòi hỏi trung gian để xác  

nhận thông tin



Blockchain – Ứng dụng
Một giao thức internet mới (A protocol not money)

Với blockchain, lần đầu tiên, digital goods (music, movie, software) có thể là duy  
nhất (unique) và mang tính sở hữu

Nền tảng để biến digital goods thành hàng hoá có tính cạnh tranh cao



Blockchain – Phương thức hoạt động



SKY Music– Ứng dụng Blockchain
- Quản lý tác quyền, sở hữu trí tuệ của c ác tác phẩm (âm nhạc, điện ảnh ...)

- Trao đổi, giao dịch, chia sẻ c ác sản phẩm âm nhạc, hình ảnh,....

- Nền tảng thanh toán thương mại điện tử
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