Giới thiệu
Chào mừng bạn đến với cộng đồng lô đề Online - Nơi chia sẻ tất cả các thông tin có liên quan
đến lô đề Online. Hãy cùng tham gia và kết nối với cộng đồng nhé!!!
Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội:
Lodeonline On Wordpress
Lodeonline On Blogger
Lodeonline On Tumblr
Lodeonline On Medium
Lodeonline On Weebly
Lodeonline On Evernote
Lodeonline On Instapaper
Lodeonline On Trello
Lodeonline On Bitly
Lodeonline On Nimbus
Lodeonline On Pocket
Lodeonline On About.me
Lodeonline On Gravatar
Lodeonline On Youtube
lodeonline on Scoop It
lodeonline on Google Sites
lodeonline on OneDrive
lodeonline on Google Drive
lodeonline on Dropbox
lodeonline on Box
lodeonline on Docdroid
lodeonline on Juice
lodeonline on Soundclound
lodeonline on Mediafire
lodeonline on List
lodeonline on Maphub
lodeonline on Opencollective
lodeonline on Strikingly
lodeonline on Issuu
lodeonline on Xing
lodeonline on Sitew
lodeonline on Hatenablog
lodeonline on Yola
lodeonline on Webs
lodeonline on Justpaste It
lodeonline on Own Free Website
lodeonline on Postach Io

Lô đề là gì, phân tích từ chuyên gia
Bài viết Lô đề là gì? Phân tích từ chuyên gia đã được xuất bản trên trang chủ lô đề online
và được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến

Đầu tiên, lô đề là một hình thức đánh bạc bằng cách dự đoán các con số dựa theo kết
quả của xổ số kiến thiết. Công ty XSKT là của nhà nước coi hình thức chơi xổ số, vé số
là ích nước lợi nhà, là hợp pháp, chơi công khai và chơi bao nhiêu cũng được. Còn lô đề
là đứa con ngoài giá thú, dựa theo đặc điểm của người mẹ Xổ Số Kiến Thiết mà tự sinh
sôi, nảy nở và không được nhà nước công nhận.
Xem chi tiết bài viết tại đây:
https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/lo-de-la-gi-phan-tich-tu-chuyen-gia/

Vì sao nhà nước cấm chơi lô đề?
Bài viết Vì sao nhà nước cấm chơi lô đề? đã được xuất bản trên trang chủ lô đề

online và được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến
Không có miếng

Đứa con lô đề không hề đem lại bất cứ lợi ích gì cho mẹ mà ngược lại còn cướp miếng
cơm của mẹ. Quả thực như vậy, Khách chơi lô đề càng nhiều thì tỷ lệ người chơi xổ số
càng ít đi.
Hệ lụy mất kiểm soát

Lô đề để lại dấu chân rất khó rửa, nơi nào có lô đề nơi đó có:
• Nợ nần, cầm cố, đòi nợ thuê.
• Mâu thuẫn gia đình, tranh cãi, án mạng.
• Thất nghiệp, trộm cắp, nghiện hút, mại dâm, …
Xem chi tiết bài viết tại đây:
https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/vi-sao-nha-nuoc-cam-choi-lo-de/

Vì sao ngày càng nhiều người chơi lô đề?
Bài viết Vì sao ngày càng nhiều người chơi lô đề? đã được xuất bản trên trang chủ

lô đề online và được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến
Lô đề được kế thừa một cách có chọn lọc các tinh hoa của XSKT cùng với đó là sự sâu
sát với quần chúng nên được xã hội đón nhận nhanh chóng mà không đào thải. Dưới
đây là lý do chính khiến người chơi lô đề ngày càng nhiều:
Dễ chơi, dễ đánh

Lô đề len lỏi vào khắp ngõ ngách từ thành thị đến nông thôn, từ người già đến trẻ em, từ
người giàu đến kẻ nghèo, từ thượng vàng đến hạ cám, từ cục gạch đến smartphone và
từ zalo đến facebook. Là chủ đề không thể thiếu ở khắp hàng nước, quán cà phê hay
các hội nhóm soi cầu dự đoán trên zalo, facebook.

Xem chi tiết bài viết tại đây:
https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/vi-sao-ngay-cang-nhieu-nguoi-choi-lode/

Lô đề Online, xu hướng của tương lai
Bài viết Lô đề Online, xu hướng của tương lai đã được xuất bản trên trang chủ lô đề

online và được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến
10 năm trở lại đây xuất hiện người anh em cùng mẹ khác cha của lô đề truyền thống đó
là lô đề online. LD789 nổi lên như một chiếc phao cứu sinh cho rất nhiều tổng lô đề và
những người chơi lô đề chuyên nghiệp ở Việt Nam với những ưu điểm không thể cưỡng
lại:
1.
2.
3.
4.

Tỷ lệ ăn cao hơn.
Dễ chơi, dễ đánh hơn.
An toàn, bảo mật hơn.
Chơi đa dạng hơn.

Xem chi tiết bài viết tại đây:
https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/lo-de-online-xu-huong-cua-tuong-lai/

So sánh lô đề Online với lô đề truyền thống
Bài viết So sánh lô đề Online với lô đề truyền thống đã được xuất bản trên trang chủ

lô đề online và được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến
Dạng chơi

Cả lô đề online và lô đề truyền thống đều có chung cách chơi đó là tham gia các loại cầu
với tỷ lệ đã định sẵn. Trượt thì mất vốn mà trúng thì nhân theo tỷ lệ để nhận tiền.
Dựa vào kết quả XSKT để trả thưởng
•
•

Hoàn toàn dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Bắc, Trung Nam để trả
thưởng cho người chơi.
Một số nhà các lô đề tự ý mở thêm các dạng cược 1 phút, 10 phút hay 30 phút
để tăng tần suất đặt cược cho người chơi. Tuy nhiên, hình thức này đem lại
nhiều rủi ro cho người chơi khi các con số trong kết quả không phải là ngẫu
nhiên mà là nằm trong sự tính toán của hệ thống máy tính nhà cái. (Không nên
chơi dạng này)

Xem chi tiết bài viết tại đây:
https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/so-sanh-lo-de-online-voi-lo-de-truyenthong/

Top 10 nhà cái lô đề trực tuyến uy tín nhất
Bài viết Top 10 nhà cái lô đề trực tuyến uy tín nhất đã được xuất bản trên trang chủ

lô đề online và được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến
Nhà cái LD789
•
•
•
•
•
•
•

Nhà các lô đề Việt Nam có trụ sở tại Malaysia
Tỷ lệ cược 1 ăn 99,29 (Cao nhất ở thời điểm hiện tại)
Chỉ mở cược đài miền Bắc và khóa cược 3 càng.
Giao diện thiết kế khoa học, chỉ để cược lô đề nên rất dễ sử dụng.
Chỉ hoạt động thông qua đại lý nên hội viên dễ bị thiệt nếu gặp phải đại lý chầy cối.
Nạp/rút tiền: Khá nhanh, trung bình từ 2 - 5 phút.
Khuyến mại: Thỉnh thoảng có khuyến mại đăng ký tặng 50,000đ hoặc khuyến mãi nạp
tiền lần đầu tặng 200,000đ.

Xem chi tiết bài viết tại đây: https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/top-10nha-cai-lo-de-truc-tuyen-uy-tin-nhat/

LD789 bị chặn và cách truy cập mới nhất
Bài viết LD789 bị chặn và cách truy cập mới nhất đã được xuất bản trên trang chủ lô

đề online và được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến
Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm các hành vi chơi lô đề, cờ bạc trực tiếp cũng như trực
tuyến. Vì vậy, không quá khó hiểu khi gần đây nhiều nhà cái lô đề, Casino liên tục bị chặn
các tên miền chính và phải thay bằng các tên miền phụ để hội viên tiếp tục tham gia đặt
cược. LD789 cũng không ngoại lệ.
Xem chi tiết bài viết tại đây: https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/ld789-bichan-va-cach-truy-cap-moi-nhat/

Cài phần mềm và ứng dụng truy cập LD789 không
bị chặn
Bài viết Cài phần mềm và ứng dụng truy cập LD789 không bị chặn đã được xuất

bản trên trang chủ lô đề online và được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến

Sở dĩ bạn không truy cập được website nhà cái là do các nhà mạng như Viettel, FPT,
Vinaphone, CMC hay SCTV chặn các domain này. Để có thể truy cập, bạn phải “qua
mặt” nhà mạng bằng cách sử dụng ứng dụng VPN để thay đổi địa chỉ IP. Bạn có thể chọn
địa điểm (Ví dụ như Hong Kong, Bangkok) để thoải mái truy cập vào website nhà các mà
không gặp trở ngại gì.
Các ứng dụng VPN được dùng nhiều nhất như: VPNExpress, NordVPN, ProtonVPN.
Người dùng có thể dễ dàng tải các ứng dụng trên AppStore và CH Play.
Xem chi tiết bài viết tại đây: https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/cai-phanmem-va-ung-dung-truy-cap-ld789-khong-bi-chan/

Đánh lô đề Online có an toàn không
Bài viết Đánh lô đề Online có an toàn không đã được xuất bản trên trang chủ lô đề

online và được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến

Đánh lô đề online là một trong những trò chơi không còn xa lạ với
nhiều người. Chơi lô đề theo cách truyền thống hiện nay đã xuất hiện
nhiều bất cập. Bởi vậy mà hình thức chơi online được nhiều người sử
dụng hơn.
Tuy nhiên nhiều người vẫn thắc mắc có nên đánh lô đề online
không? Lợi ích của hình thức chơi này là gì? Để có được câu trả lời
chính xác các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!
Xem chi tiết bài viết tại đây: https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/danh-lode-online-co-an-toan-khong/

Cược lô đề Online như thế nào
Bài viết Cược lô đề Online như thế nào đã được xuất bản trên trang chủ lô đề online

và được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến
Cách cược lô đề Online ở LD789 ra làm sao? Lô đề 1 ăn 99,29 nghe thật hấp dẫn nhưng do mới
vào LD789 lần đầu hoặc đã lâu rồi không chơi lại, bạn gặp khó khăn với giao diện và không biết
cách chơi thế nào! Đừng quá lo lắng, bài viết này sẽ là câu trả lời cho tất cả thắc mắc của bạn. Đảm
bảo một khi anh em hiểu được cách chơi lô đề Online tại LD789 bài bản thì ai ai rồi sẽ trở thành
những bậc thầy kiếm tiền chuyên nghiệp cho xem!

Xem chi tiết bài viết tại đây: https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/cuoc-lo-deonline-nhu-the-nao/

Lô đề Online lừa đảo
Bài viết Lô đề Online lừa đảo đã được xuất bản trên trang chủ lô đề online và được

đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến

Hiện nay, lô đề online ngày càng phát triển kéo theo đó là các dịch vụ liên quan.
Mạng xã hội là nơi dễ dàng tiếp cận với người yêu thích lô đề nhất. Nhiều người
tham gia trên facebook ở các page, soi cầu, mua số lô đề miền Bắc... Do đó, có rất
nhiều người lợi dụng điều này để lừa gạt người chơi.
Tình trạng bán số lô đề bịp hiện nay khá phổ biến. Bởi lẽ, tham gia lô đề mang lại
nhiều lợi ích cho con người nên có không ít người sử dụng các mánh khóe để lợi
dụng và lấy tiền của người chơi. Do đó, bạn cần phải hiểu biết và nắm rõ một số thủ
đoạn này để tránh “tiền mất tật mang”.
Xem chi tiết bài viết tại đây: https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/lo-deonline-lua-dao/

Đại lý lô đề Online là gì
Bài viết Đại lý lô đề Online là gì đã được xuất bản trên trang chủ lô đề online và được

đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến

Lô đề là hình thức giải trí có thưởng dựa trên kết quả xổ số chính thống hàng
ngày, từ năm 90 đến nay luôn phát triển như một quy luật bất thành văn.
Hàng ngày nhà cái ôm đề, các đại lý ghi đề chỉ để phục vụ hàng triệu người
chơi. Có thể xem lô đề như một loại hình dịch vụ có thể làm giàu, sau đây
mình sẽ nêu ra 03 lý do anh em nên chọn làm đại lý lô đề Online.
Xem chi tiết bài viết tại đây: https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/dai-ly-lode-online-la-gi/

Soi cầu lô đề Online
Chủ đề Soi cầu lô đề Online đã được xuất bản trên trang chủ lô đề online và được

đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến
Soi cầu xsmb – dự đoán xsmb chốt số đề mỗi ngày, bài viết này chia sẻ cách soi cầu và dự
đoán kết quả xổ số miền bắc hôm nay, phân tích đưa ra những cặp số thần tài may mắn
trúng thưởng lớn cho anh em lựa chọn hôm nay…

Xem chi tiết bài viết tại đây: https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/soi-cau-lode-online/

Kinh nghiệm đánh lô đề Online
Bài viết Kinh nghiệm đánh lô đề Online đã được xuất bản trên trang chủ lô đề online

và được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến
Những kinh nghiệm đánh lô đề online từ cao thủ luôn được những người chơi mong
muốn được tìm hiểu. Để từ đó cập nhật được những phương pháp chơi lô đề online
mang lại tỷ lệ trúng cao hơn. Hãy tìm hiểu bài viết này để biết được những chia sẻ kinh
nghiệm đánh lô đề online trực tuyến từ cao thủ.
Xem chi tiết bài viết tại đây: https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/kinhnghiem-danh-lo-de-online/

Dự đoán XSMB lô đề Online
Chủ đề Dự đoán XSMB lô đề Online đã được xuất bản trên trang chủ lô đề online và

được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến
Soi Cầu XSMB – Dự đoán KQXSMB hôm nay – Soi cầu lô chính xác nhất miền bắc là
chuyên mục thuộc Dự Đoán KQXS dành riêng để chia sẻ các thông tin cụ thể là:
•
•

•
•
•
•

Phân tích nhận định soi cầu chính xác nhất hôm nay.
Dự đoán cầu lô miền bắc bao gồm: lô gan có thể về, loto đẹp nên chơi, chốt số
bạch thủ duy nhất, song thủ khả năng về 2 nháy, lô xiên đẹp, lô ba càng chính
xác, gợi ý dàn đề 10 số có thể chơi và chiến thắng.
Phục vụ người chơi xổ số miền bắc tham khảo số đẹp hằng ngày, hoàn toàn
không nhận lộc hay bán số.
Soi cầu xsmb miễn phí ngày hôm nay trực tiếp qua những bài dự đoán xổ số, lên
bài đều đặn.
Phân tích lợi ích khi ghi số lô đề trực tuyến tại nhà cái trên mạng.
Đánh giá nhà cái lô đề online trên thị trường giải trí trực tuyến hiện nay.

Xem chi tiết bài viết tại đây: https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/du-doanxsmb-lo-de-online/

Trang web đánh lô đề Online uy tín
Bài viết Trang web đánh lô đề Online uy tín đã được xuất bản trên trang chủ lô đề

online và được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến

Đánh Lô Đề Online Là một phương thức chơi Lô Đề mới trong những năm gần đây tại
việt nam, Trò chơi với những con số này được hóa thành hình thức trực tuyến do nhu
cầu lớn của người dân việt nam trong thời đại số 4.0. Công nghệ ngày càng phát triển
khiến Điện thoại thông minh ngày càng gần với con người hơn, và chơi lô đề online trên
điện thoại cũng được ra đời do tính tiện lợi và nhanh chóng của nó.
Xem chi tiết bài viết tại đây: https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/trang-webdanh-lo-de-online-uy-tin/

Ghi lô đề Online bằng cách nào
Bài viết Ghi lô đề Online bằng cách nào đã được xuất bản trên trang chủ lô đề online

và được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến
Đánh lô đề online đang dần trở thành xu hướng mới của dân chơi lô đề trực tuyến
chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư. Tại sao vậy? Chúng ta đều hiểu rằng, việc chọn
trang đánh lô đề online uy tín là vấn đề quan trọng đối với nhiều người. Bài viết này
hướng dẫn người chơi mới bắt đầu chơi online biết cách đăng ký, chơi cược và giao
dịch online.

Xem chi tiết bài viết tại đây: https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/ghi-lo-deonline-bang-cach-nao/

Đăng ký chơi lô đề Online như thế nào
Bài viết Đăng ký chơi lô đề Online như thế nào đã được xuất bản trên trang chủ lô đề

online và được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến
Chơi lô đề và xổ số là đam mê của nhiều anh chị em hiện nay. Tuy nhiên, khi chơi lô đề
và xổ số ngoài đời rất khó khăn và không đảm bảo. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết
đăng ký tài khoản lô đề online đơn giản giúp bạn bước đầu vào cuộc chơi.

Xem chi tiết bài viết tại đây: https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/dang-kychoi-lo-de-online-nhu-the-nao/

Ứng dụng đánh lô đề Online

Bài viết Ứng dụng đánh lô đề Online đã được xuất bản trên trang chủ lô đề online và

được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến
LD789Viet là một trang mạng cá cược lô đề uy tín ở Việt Nam, đăng ký LD789Viet và
trải nghiệm độ công bằng trong đánh lô đề trực tuyến hiện nay đang chiếm dần tâm lý
của người chơi. Vời tỉ lệ cược 1 ăn 99.29 khiến cho anh em thực sự chưa tin tưởng và
nghĩ là lừa đảo. Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm qua bài viết ngắn gọn này hướng dẫn
đầy đủ đăng ký đánh lô đề Online để hiểu rõ nhé.

Xem chi tiết bài viết tại đây: https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/ung-dungdanh-lo-de-online/

Chơi lô đề miền bắc Online
Bài viết Chơi lô đề miền bắc Online đã được xuất bản trên trang chủ lô đề online và

được đăng lại trên blog đánh lô đề trực tuyến
Chơi lô đề Online đang ngày càng phổ biến và được ưa chuộng đối với cộng đồng
người chơi lô đề nói chung và người chơi lô đề miền bắc nói riêng. Lô đề Online có rất
nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với lô đề truyền thống. Cộng đồng lô đề miền bắc có thể
đăng ký và chơi cược nhanh chóng tại nhà cái LD789 Việt. Bài viết này sẽ hướng dẫn
chi tiết các bước tham gia cho người chơi mới.
Xem chi tiết bài viết tại đây: https://lodeonlinevip.wordpress.com/2020/02/21/choi-lo-demien-bac-online/

