
THE BANKNOTE 
COLLECTOR 

STORY 



HELLO! 
I am Cruzo Luu 

I am a banknote collector. I have website www.mybanknotes.net 
and every day, many people surf to my website and I wish, I can 

connect everybody together via my website. 
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“THE BANKNOTE 
COLLECTOR STORY” 

Let’s talk aout your passion… 



“THE 
BANKNOTE 
COLLECTOR 
STORY” 

WHY IS IT? 

Lý do để www.mybanknotes.net 

triển khai là nhằm tăng cường kiết 

nối các thành viên sưu tầm với 

nhau. Để các bạn sưu tầm hiểu nhau 

hơn, chia sẻ nhau hơn và tin tưởng 

nhau hơn. 

WHAT IS IT? 

Đây là chương trình phi lợi nhuận 

được triển khai bởi 

www.mybanknotes.net với chủ bút 

là Cruzo. Anh ta sẽ đưa bạn vài câu 

hỏi, anh ấy sẽ biên tập lại thành một 

cây chuyện về bạn, về niềm đam mê 

của bạn. Sau đó, anh ta sẽ đăng bài 

lên website, facebook và các mạng 

xã hội khác. 
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QUYỀN LỢI 

CỦA BẠN 

CONNECT 

Giúp nhiều bạn sưu 

tầm hiểu về bạn hơn 

và từ đó bạn sẽ dễ 

dàng kết nối, giao 

lưu với những người 

sưu tầm khác. 

 

 

VIRAL 

Dựa vào nền tảng 

Mạng xã hội, 

website 

www.mybanknotes.

net. Chúng tôi sẽ 

giúp bạn tiếp cận, 

kết nối với những 

người bạn mới và 

giúp họ hiểu, biết 

bạn là ai. 

REPUTATION 

Chúng tôi sẽ giúp 

bạn tạo sự uy tín 

cũng như tin tưởng 

để giúp bạn kết nối, 

chia sẻ với những 

người sưu tầm trên 

thế giới. 
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“ BẠN SẼ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ THAM 

GIA DỰ ÁN “The Banknote Collector 

Story” của chúng tôi? 
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NGUYÊN 

TẮC 

◦ Dễ dàng 

◦ Đơn giản 

◦ Không bắt buộc 
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BIG CONCEPT 
Bring the attention of your audience by the 

story 
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YES 

Bạn có thể từ chối 

không trả lời những câu 

hỏi mà dự án đưa ra. 

Càng tốt hơn nếu bạn 

thêm những câu hỏi 

khác… 

ASK MY 
QUESTION 

NO 

Bạn có thể không trả lời 

câu hỏi nhưng không 

nên không trả lời quá ½ 

câu hỏi. 
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SOME PERSONAL 
QUESTION 

◦ What your name? 

◦ Where are you from? 

◦ Your mail (Another 
collector will contact 
you) 

◦ Your Facebook link 
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SOME YOUR PASSION QUESTION 
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1. What kind of most banknote do you like? 

2. What do you learn when you collect banknote? (History, culture…) 

3. What kind of positive effect when you collect banknote? 

4. If you have question, what kind of question will you want to talk for 

anotherbanknote collector? 

5. If you want to say, what will you say for another banknote collector?  

6. How long have you collected banknote? 

7. What kind of banknote do you collect? 

8. How many banknote, country do you have? 

 



GOALS 
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I HOPE I WILL COLLECT AND WRITE THE STORY FOR 

VERY COLLECTOR. 

999 story 



HOW TO 
SEND TO 
ME 
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1 2 3 

Click here if fill out online: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdiYB2Db

oa5req3O775MLqsozTy5eW_oPIa_0qzHI1epZuuw/vie

wform  

mailto:cruzoluu@gmail.com
http://www.mybanknotes.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdiYB2Dboa5req3O775MLqsozTy5eW_oPIa_0qzHI1epZuuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdiYB2Dboa5req3O775MLqsozTy5eW_oPIa_0qzHI1epZuuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdiYB2Dboa5req3O775MLqsozTy5eW_oPIa_0qzHI1epZuuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdiYB2Dboa5req3O775MLqsozTy5eW_oPIa_0qzHI1epZuuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdiYB2Dboa5req3O775MLqsozTy5eW_oPIa_0qzHI1epZuuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdiYB2Dboa5req3O775MLqsozTy5eW_oPIa_0qzHI1epZuuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdiYB2Dboa5req3O775MLqsozTy5eW_oPIa_0qzHI1epZuuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdiYB2Dboa5req3O775MLqsozTy5eW_oPIa_0qzHI1epZuuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdiYB2Dboa5req3O775MLqsozTy5eW_oPIa_0qzHI1epZuuw/viewform


POST ON WEBSITE 

Your story will post 
on website: 
www.mybanknotes.n
et 

Place your screenshot 
here 
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Place your screenshot here 
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POST ON THE 
FACEBOOK 

Your story will post 
on Facebook and 
Facebook Group 
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THANKS! 
Any questions? 

You can find me at Cruzo Luu Facebook or email 
to me: cruzoluu@gmail.com 


