
Metaverse cho mọi ngành, từ bán lẻ đến quốc phòng 

Sau hơn 2 năm chuẩn bị, Metaverse hiện đang đi vào dòng chính. 

Metaverse cho mọi ngành, mọi không gian và mọi giới. 

Trong tài liệu này chúng tôi giới thiệu hai phần: Trung tâm mua 
sắm Times Square của Hồng Kông bước vào Metaverse (Thế 
giới Ảo)  và Không quân Hoa Kỳ chuẩn bị cho "SpaceVerse", 
nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. 

Trung tâm mua sắm Times Square của Hồng Kông bước vào 
Metaverse khi các nhà bán lẻ gặp khó khăn tìm đến thế 
giới ảo để thu hút người mua sắm trong bối cảnh suy thoái 

• Trung tâm mua sắm ở Causeway Bay đã hợp tác với Bunny Warriors 

và AiR Metaverse, nơi đã sản xuất một bản sao của Hồng Kông trong 

thế giới trực tuyến. 

• Sự giao thoa với metaverse có thể giúp thu hút lưu lượng truy cập 

chân trong một giai đoạn đầy thách thức cho ngành bán lẻ địa phương 

 

Times Square nhằm mục đích khởi động nhiều chiến dịch như vậy trong tương lai 
để kết nối thế giới thực và thế giới ảo. Ảnh: Martin Chan 



Trung tâm mua sắm Times Square ở Causeway Bay đang khai thác thế 

giới ảo để thu hút nhiều người mua sắm hơn bằng cách hợp tác với Bunny 

Warriors và AiR Metaverse nổi tiếng, nơi đã tạo ra một bản sao của Hồng 

Kông trong thế giới trực tuyến. 

Sự hợp tác báo trước sự gia nhập đầu tiên của một trung tâm mua sắm địa 

phương vào metaverse AiR. Times Square nhằm mục đích khởi động nhiều 

chiến dịch như vậy trong tương lai để kết nối thế giới thực và thế giới ảo. 

AiR đã tạo ra một thế giới ảo theo chủ đề Hồng Kông cho phép người dùng 

kết nối mọi khía cạnh của cuộc sống của họ với metaverse. 

Quan hệ đối tác nhấn mạnh cách các công ty bất động sản đã ngày càng tìm 

đến các token metaverse và không thể thay thế (NFT) để quảng bá các dự án 

của họ hoặc khai thác một dòng doanh thu khác bằng cách bán các token ảo. 

Sự giao thoa với metaverse có thể giúp trung tâm mua sắm thu hút lưu 

lượng khách thân hành đến tiệm (foot traffic) trong một giai đoạn đầy thách 

thức cho ngành bán lẻ địa phương. Các cửa hàng đã hoảng loạn với các 

biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt khi thành phố chiến đấu với làn 

sóng dữ dội thứ năm của đại dịch coronavirus. 

Được quảng cáo là biên giới tiếp theo của internet, metaverse được hình 

thành như một thế giới ba chiều vô tận của các cộng đồng ảo được kết nối 

với nhau, nơi mọi người có thể gặp gỡ, làm việc và chơi trực tuyến. 

Một triển lãm ở Quảng trường Thời đại (Times Square), kéo dài đến cuối 

tháng 5, có một cửa hàng pop-up Bunny Warriors, nơi du khách có thể thử 

trò chơi metaverse. Sáu mươi NFT Bunny Warriors khó tìm (mã thông báo 

không thể thay thế) có sẵn trong trung tâm mua sắm ảo. 

Có nguồn gốc từ Hồng Kông, Bunny Warriors là bộ sưu tập NFT của nghệ 

thuật hoạt hình được mô tả trong một câu chuyện. Trong câu chuyện, nhân 

vật Bunny Boss là một nhà cách mạng đã tạo ra Bunny Warriors, với mỗi 

nhân vật phải đối mặt với một thách thức độc đáo trong câu chuyện của 

riêng mình. Giá trị của mỗi chú thỏ NFT dựa trên kỹ năng chiến đấu và khả 

năng giành chiến thắng của nó. 

"Bắt đầu với sự hợp tác với Quảng trường Thời đại, chúng tôi muốn cung 

cấp cho người mua sắm trải nghiệm metaverse đầu tiên - và độc đáo - và 
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để cho họ thấy chúng tôi là siêu vũ trụ dễ tiếp cận và thực tế nhất đối với 

công chúng", Terence Chow, giám đốc điều hành của AiR cho biết. 

"Chúng tôi đã tham gia vào cuộc trò chuyện với các nhà phát triển bất động 

sản và các cơ quan bất động sản. Nhiều chiến dịch thú vị hơn kết nối 

metaverse và thế giới thực đang đến." 

Các nhà phát triển đang chuyển sang NFTs để tạo ra sự quan tâm và phục 

vụ như là công cụ quảng cáo cho các dự án của họ, nhấn mạnh những gì 

được coi là phù hợp tự nhiên giữa bất động sản, metaverse và tiền điện tử. 

Một công ty đã hoàn toàn chấp nhận NFTs là OXO Living, một nhà cung 

cấp dịch vụ quản lý và phát triển bất động sản cửa hàng có trụ sở tại Bali. 

Nó cho biết họ là "người đầu tiên tạo ra và ra mắt bộ sưu tập tác phẩm 

nghệ thuật NFT tài sản của riêng mình cho 24 tài sản trong danh mục đầu 

tư của mình với các đại diện trực quan độc đáo trên blockchain". 

Tại Hồng Kông, Adrian Cheng Chi-kong, thế hệ thứ ba của tập đoàn New 

World Development của Hồng Kông, đã thêm bất động sản ảo vào các 

khoản đầu tư ngày càng tăng của mình vào tháng 12. 

Trong khả năng cá nhân của mình, Cheng đã đầu tư vào Sandbox, một 

đơn vị của Animoca Brands, một trò chơi di động có trụ sở tại Hồng Kông 

và kỳ lân blockchain. Sandbox là một thế giới trò chơi trực tuyến phi tập 

trung, cung cấp bất động sản ảo dưới dạng Land NFTs. Cheng's sở hữu 

một trong những lô đất kỹ thuật số lớn nhất trong The Sandbox. 

Quảng trường Thời đại tổ chức triển lãm pop-up với 

Bunny Warriors NFTs 

Times Square đang ra mắt một triển lãm pop-up hợp tác với công ty khởi 

nghiệp Air World có trụ sở tại Hồng Kông, với bộ sưu tập NFT Bunny 

Warriors với trải nghiệm trực tuyến và ngoại tuyến. 

Triển lãm "Times Square x Bunny Warriors into the Metaverse" sẽ diễn ra 

cho đến ngày 29 tháng 5. Bunny Warriors là một NFT theo chủ đề thỏ địa 

phương được vẽ bởi Pixel. Câu chuyện kể về một nhóm thỏ tập hợp và 

thành lập "Bunny Warriors" để chiến đấu với Kẻ thù của họ - Hoàng đế Fox 

và đội quân đáng gờm của mình. Toàn bộ bộ truyện bao gồm 6.666 NFT 
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thỏ với các phiên bản khác nhau. Mỗi chú thỏ sở hữu các thuộc tính khác 

nhau, khiến chúng trở nên độc đáo và có thể phân biệt với nhau bằng sự 

hiếm có của chúng. 

Khách tham quan có thể xem 60 phiên bản hiếm có nhất của Bunny 

Warriors trong triển lãm pop-up giới hạn này. Đồng thời, Times Square và 

AiR Metaverse hợp tác để tạo ra trải nghiệm phiêu lưu trực tuyến đến ngoại 

tuyến và vị trí đầu tiên, nơi người chơi có thể vào metaverse NFT tại chỗ và 

xem các tác phẩm NFT khác nhau trong thực tế nhập vai (immersive reality). 

Triển lãm cũng kể về hành trình của Bunny Warriors NFT, cho phép khách 

tham quan hiểu sâu hơn về sự phát triển và câu chuyện của nó. Họ cũng 

có thể ghé thăm cửa hàng vật lý NFT ở Hồng Kông, nơi NFTs có thể được 

mua bằng tiền tệ không ảo. Khách hàng không quen thuộc với NFTs và 

crytocurrencies có thể dễ dàng mua các mặt hàng yêu thích của họ thông 

qua các phương thức thanh toán thông thường. Hơn nữa, tổng cộng 50 

NFT Bunny Warriors phiên bản giới hạn đang được bán. 

Triển lãm cũng có một khu vực hoạt động di động đặc biệt, nơi Bunny Boss 

sẽ đích thân giải thích tất cả về AiR Metaverse, cũng như đi qua cách đánh 

bại đội quân cáo trong trò chơi metaverse "Assault Fox Combat". Du khách 

có thể tải xuống ứng dụng di động AiR Metaverse và bước vào thế giới 

metaverse của Bunny Warriors cho một trò chơi phiêu lưu ảo để chiến đấu 

với cáo ác và giành huy chương đồng. 

AiR Metaverse cũng sử dụng một hệ thống định vị để du khách phải có mặt 

tại Quảng trường Thời đại để mở khóa cấp độ "Guard Bunny Operation" 

đặc biệt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần đầu tiên, họ có thể kiếm thêm 

một huy chương bạc. Những người chơi sớm nhất đã thu thập số lượng 

huy chương được chỉ định có thể đổi những món quà tinh tế của Bunny 

Warriors và NFTs đặc biệt. 

Không quân Hoa Kỳ chuẩn bị cho "SpaceVerse", 

nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 
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Không quân Hoa Kỳ đã công bố sáng kiến ảo mới của mình được gọi là 

SpaceVerse, nó là một "metaverse kỹ thuật số an toàn hội tụ các thực tế 

vật lý và kỹ thuật số trên mặt đất và không gian và cung cấp môi trường 

đào tạo, thử nghiệm và hoạt động thực tế mở rộng tổng hợp và mô phỏng". 

Nhằm củng cố vị trí của mình trong vũ trụ metaverse, Bộ Không quân đã 

nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu 

Hoa Kỳ vài ngày trước, luật sư hàng đầu, Mike Kondoudis đã tweet vào 

ngày 23 tháng 4. 

Tuy nhiên, không rõ liệu kế hoạch này có liên quan trực tiếp đến Lực lượng 

Vũ trụ Hoa Kỳ hay không, mà theo trang web của nó được "tổ chức dưới" 

Không quân, nhưng hoạt động như một "nhánh riêng biệt và khác biệt của 

các dịch vụ vũ trang". 

Trong số sáu chi nhánh của quân đội Hoa Kỳ, Lực lượng Không gian trong 

quá khứ đã công bố các sáng kiến lớn nhằm mang lại công nghệ 

blockchain hoặc áp dụng tài sản kỹ thuật số. 

Không quân Hoa Kỳ chuẩn bị cho "SpaceVerse", nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 3 

Vào tháng 6 năm 2021, Lực lượng Không gian tuyên bố sẽ phát hành các 

phiên bản NFT của các bản vá lỗi và tiền xu được thiết kế để phóng một 
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trong những phương tiện của mình. Hải quân Hoa Kỳ cũng đã tạo ra một 

thỏa thuận trị giá 1,5 triệu đô la với Consensus Networks để phát triển một 

hệ thống hậu cần hỗ trợ blockchain có tên HealthNet. 

Trung Quốc và Mỹ battle it out (chiến đấu hoặc cạnh tranh để có 

một kết luận rõ ràng) 

Phần lớn các công ty có trụ sở tại Mỹ mạo hiểm vào lĩnh vực metaverse đã 

tập trung chủ yếu vào các mục đích dân sự thương mại và giải trí. Nhưng 

Trung Quốc dường như đi trước một bước với cuộc chiến siêu vũ trụ "ảnh 

hưởng đến suy nghĩ, nhận thức và ra quyết định hành động của đối thủ", 

theo một báo cáo tháng 3 năm 2022 của một viện nghiên cứu không quân. 

Elmer Francisco, Giám đốc điều hành của VetCoin Foundation, cho biết 

trong một cuộc phỏng vấn rằng metaverse là bước tiến hóa tiếp theo trong 

vũ khí sau máy bay không người lái. 

"Trước đây, người ta đánh nhau bằng kiếm. Ngày nay, người ta sử dụng 

súng và các loại vũ khí khác. Sau đó, các quốc gia sử dụng máy bay không 

người lái. Bây giờ họ sử dụng chiến thuật tương tự, ngoại trừ trong 

metaverse, binh lính đang sử dụng máy tính để tham gia vào chiến tranh 

mạng", Francisco nói. 

Với các tập đoàn như Meta [trước đây là Facebook], và một số gã khổng lồ 

công nghệ ở Thung lũng Silicon bơm rất nhiều tiền vào metaverse, 

Francisco tin rằng Hoa Kỳ đang dẫn đầu, tính đến bây giờ. Nhưng "cả 

Trung Quốc và Mỹ chắc chắn sẽ cạnh tranh trong metaverse, trong tương 

lai", ông nói thêm. 
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