Giới thiệu nhà cái SKY88

Nhà cái SKY88 từ lâu đã được biết đến như một cổng game cá cược cực hot và có độ uy
tín hàng đầu tại châu Âu. Các sản phẩm tại Sky88 rất đa dạng, trong đó có thể kể đến cá
cược thể thao, casino trực tuyến, các trò chơi lô đề, slot game, và vô vàn các trò chơi giải trí
hấp dẫn khác.
Hiện tại Sky88 đã xuất hiện tại Việt Nam và cũng nhanh chóng chứng tỏ được sức hút của
mình với người chơi tại nước ta. Người hcowi tại Việt Nam có thể cá cược trực tiếp qua các
giao dịch trên hệ thống, không thông qua bất kỳ một bên trung gian nào. Người chơi có thể
hoàn toàn yên tâm bởi toàn bộ quá trình hoạt động của SKY88 rất công khai, minh bạch,
luôn sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ lúc nào khi khách hàng gặp trợ giúp.
Hiện tại, SKY88 đang triển khai hình thức bảo mật tối ưu nhất cho người chơi khi truy cập
vào hệ thống. Mọi thông tin khách hàng được nhà cái bảo vệ an toàn, tuyệt đối bằng việc
ứng dụng công nghệ kỹ thuật mã hóa SSL 128 Bit. Đây là công nghệ do Thawte cung cấp,
một trong những công nghệ bảo mật hiện đại nhất của thế giới.
Các khuyến mãi hấp dẫn tại Sky88:
●
●
●
●

Người mới tham gia nhà cái Sky88 sẽ nhận được phần quá trị giá 300%, giá trị lên
đến 3.000.000 VND khi nạp thẻ lần đầu tiên. Chỉ duy nhất 1 lần khi tham gia nhà cái.
Lần đầu nạp tiền vào tài khoản, khách hàng được nhận ngay ưu đãi đến 40%, cơ hội
lên đến 20.000.000 VNĐ
Giá trị thưởng cho thẻ nạp lần đầu 110%, tối đa 11.000.000 VNĐ cho khách hàng
Hoàn trả 1.5% tiền đặt cọc cho tất cả các trò chơi trên hệ thống.

Thông tin liên hệ:
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Website: https://sky88vn.me/
Hotline: 0912345678
Email: sky88vn.me@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/sky88vnme/
Instagram: https://www.instagram.com/sky88vnme/
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Twitter: https://twitter.com/sky88vnme
Pinterest: https://www.pinterest.com/sky88vnme
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sky88vnme/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8FTPpEifWgcHPRAsO23t1Q

