


Được thành lập vào năm 2012, trải qua hơn 8
năm phát triển, K9WIN hiện đang có một chỗ
đứng vững chắc tại thị trường châu Á, bao gồm
các nước như Malaysia, Brunei, Singapore, Đài
Loan và Indonesia.

Chúng tôi tự hào được hiệp hội cờ bạc, giải trí
cũng như người chơi tại đảo quốc Singapore
bình chọn là nhà cái tốt nhất tại quốc gia này.

K9WIN cung cấp hệ thống nền tảng tốt nhất
được thiết kế để phục vụ cho mọi nhu cầu chơi
game của bạn.

Chúng tôi có các trò chơi mới nhất trong thị
trường được tích hợp vào hệ thống để cung cấp
cho các thành viên trải nghiệm chơi game đỉnh
cao.

K9WIN được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan
quản lý trò chơi Malta (MGA) và được thành lập
theo giấy phép của Công ty LeoVegas Gaming
plc. MGA / CRP / 237/2013 ban hành vào ngày 1
tháng 8 năm 2018.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, phương thức
làm việc minh bạch, tôn trọng đối tác khách
hàng, hãy cùng đồng hành cùng K9WIN, chinh
phục thị trường Việt Nam, bạn nhé!
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NHÀ CÁI K9WIN 

Cung cấp nền tảng cá cược giải trí an toàn, đơn giản và
đáng tin cậy, giúp người chơi có được những trải
nghiệm tốt nhất tại K9WIN.

Ngay ở những ngày đầu thành lập, chúng tôi đã đặt ra
mục tiêu phải nằm trong top những nhà cái hàng đầu
Châu Á. Đến nay, chặng đường ấy đang được hiện thực
hóa, khi K9WIN đang được hàng triệu khách hàng tại
nhiều quốc gia tin dùng.

Trung thực, minh bạch, bảo mật và tận tâm phục vụ 
khách hàng, đó chính là phương châm phát triển của 
K9WIN. Chúng tôi coi mỗi người chơi đều là thành viên 
của đại gia đình K9WIN.

N E M A N J A  V I D I C
Cái tên Nemanja Vidic là một sự đảm bảo cho bất cứ hàng phòng 

ngự của đội bóng này khi sở hữu trung vệ người Serbia, trong lĩnh 

vực giải trí thế thao K9WIN lựa chọn cựu đội trưởng của CLB danh 

tiếng bậc nhất thế giới Manchester Utd làm đại sứ thương hiệu. 

Việc làm này, mang đến một sự tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng

khi trải nghiệm tại hệ thống của chúng tôi. Đó thực sự là một hợp

đồng bom tấn, bởi cái tên Nemanja Vidic chưa bao giờ hết hot, và tên

tuổi của anh vẫn luôn được nhắc đến là một trong những trung vệc

xuất sắc nhất trong lịch sử của Qủy Đỏ cũng như giải bóng đá Ngoại

Hạng Anh.



Tại K9WIN, chúng tôi cung cấp đầy đủ 

các sản phẩm như bóng đá, bóng rổ, 

tennis, thể thao điện tử, v.., với tỷ lệ cược 

và ưu đãi cạnh tranh nhất. Điều này mang 

lại cơ hội chiến thắng cao hơn cho khách 

hàng
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Thể Thao
Cung cấp trên 37 bàn baccarat, roulette 

và sicbo... Giới thiệu nền tảng AG phổ

biến nhất Châu Á, các cô nàng chia bài

xinh đẹp và luôn trò chuyện chia sẻ với

khách hàng

Casino
Có hơn 200 máy đánh bạc và trò chơi slot 

mới nhất và phổ biến nhất, với tỷ lệ 

thanh toán trung bình là 97%

Slot
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❖Hoa Hồng = (Tổng Thua - Khuyến Mãi) X % 

CẤU TRÚC HOA HỒNG THÔNG THƯỜNG

Doanh Thu
(DVT = 1.000đ)

Thành Viên Tích Cực Hoa Hồng

1 ~ 100.000 5> 30%

100.001 ~ 500.000 10> 35%

500.001 >>> 15> 40%

***Lưu ý: Hoa Hồng của đại lý được tính theo tháng. Việc làm này tạo động lực lớn hơn cho các đại lý trong 
việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Bên cạnh đó, việc được thanh toán hoa hồng chỉ sau 1 tháng làm việc giúp các đại lý luôn được đảm bảo thu nhập. Ngoài ra, một ưu 
đãi chưa từng có tiền lệ, đó là bạn chỉ cần 5 khách hàng tích cực (đăng kí và nạp tiền) là có thể bắt đầu chương trình nhận hoa hồng 
từ K9WIN. 
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❖Chương trình đại lý K9WIN là gì? 
Chỉ cần điền các thông tin đăng ký tham gia đại lý, ban quản lý sẽ liên hệ bạn 
trong vòng 3 ngày làm việc để phê duyệt đăng ký đại lý của bạn,

❖Phương thức thanh toán nào có thể lựa chọn?
Hoa hồng sẽ được thanh toán qua ngân hàng hình thức chuyển khoản 

❖Đăng ký làm đại lý như thế nào?

Chỉ cần điền các thông tin đăng ký tham gia đại lý, ban quản lý sẽ liên hệ bạn 
trong vòng 3 ngày làm việc để phê duyệt đăng ký đại lý của bạn.

❖Khi nào hoa hồng sẽ được thanh toán?
Hoa hồng sẽ được cập nhật mỗi tháng và thanh toán chậm nhất trong vòng 1 
ngày sau khi tính toán doanh thu hoàn tất. Hoa hồng sẽ được thanh toán dựa 
trên hình thức chuyển tiền được lựa chọn 

❖Tôi có thể tham gia khi không có diễn đàn, 

website hay blog nào?

Để tham gia chương trình đại lý của K9WIN, bạn cần phải có trang web hoặc 
diễn đàn. Nếu bạn không có trang web, diễn đàn, K9WIN sẽ xem xét và phê 
duyệt tùy từng trường hợp cụ thể 

❖Tiền hoa hồng thanh toán tối thiểu là bao nhiêu?
Tiền thanh toán tối thiểu là 1,000,000 Đồng (1 triệu đồng) 

❖Tại sao đăng ký đại lý của tôi bị từ chối?
Mỗi đơn đăng ký đại lý đều có ban quản lý kiểm tra phê duyệt, K9WIN có 
quyền từ chối đăng ký tham gia đại lý nếu không đạt đủ yêu cầu hoặc quyết 
định riêng từ K9WIN 

❖Tài khoản của tôi có bị số dư âm không?
Không, nếu số dư tài khoản âm, sẽ không trừ vào hoa hồng tháng tiếp theo 

❖Thông tin của tôi có được bảo mật không?
K9WIN cam kết bảo mật thông tin và không tiết lộ với bất kỳ ai 

❖Tôi có thể nhận hoa hồng từ tiền đặt cược tài 

khoản của tôi không?
Không, bạn không thể nhận hoa hồng từ chính tài khoản đặt cược của bạn, 
nếu phát hiện vi phạm. Chúng tôi sẽ khóa tài khoản đại lý của bạn 

❖Tôi quên mật khẩu, làm thế nào để đổi?

Bạn có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc để lấy lại mật khẩu 
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❖Bao nhiêu thành viên tôi cần để

trở thành đại lý chính thức?

Để nhận hoa hồng bạn cần có tối thiểu 5 thành viên hoạt động hàng 
tháng

❖Cách tính tiền hoa hồng thế nào?

Ví dụ
- Tổng thua = 1.000.000
- Tổng tiền thành viên nhận khuyến mãi = 300.000
- Hoa hồng nhận được: (1.000.000 – 400.000) x 30% = 180.000

❖Định nghĩa thành viên hoạt động 

như thế nào?

Thành viên hoạt động là thành viên cần gửi tiền (tối thiểu 500k) và đặt 
cược (tối thiểu 500k) trong tháng để nhận hoa hồng

❖Đại lý cần chú ý điều gì?

K9WIN có toàn quyền thay đổi tỷ lệ thanh toán và cách thức tính toán hoa hồng 
nếu cần
K9WIN có quyền đóng và không thanh toán bất kỳ khoản hoa hồng nào nếu phát 
hiệu ra các hoạt động bất thường của nhóm cá cược hoặc kẻ lợi dụng dưới chi 
nhánh đại lý.
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Gmai
lk9winaff@gmail.com

Telegram

@k9winvncs

Skype

k9winaff@gmail.com

Zalo
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