
I – BẢNG GIÁ CHỨC NĂNG WEBSITE.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRỰC TUYẾN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 202, Ngõ 364 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Số 36 Điện Biên Phủ, Đa Kao Q1, Hồ Chí Minh

Hotline: 0964826644 - Email: support@vietadsgroup.vn

Website: https://vietadsgroup.vn

BÁO GIÁ THIẾT KẾ WEBSITE

Tên Khách Hàng: Ruby

Số điện thoại: 0349628546

Email:

Địa chỉ:

Yêu cầu làm web: Khung WEBSITE theo: https://giasutatdat.edu.vn/

WEB GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Tên chức năng website Mô tả chi tiết các chức năng

TRANG CHỦ + Trang chủ website gồm:

               - Banner top

               - Menu top

               - Giới thiệu, sản phẩm, dịch vụ, tin tức, tuyển dụng, liên hệ, thống kê.

BANNER TRÊN CÙNG

 

+ Banner gồm:

- Logo

- Hotline

- Tên công ty

- Hình đại diện

DANH MỤC HÀNG ĐẦU + Menutop bao gồm:

- Trang chủ

- Giới thiệu

- Dịch vụ/ Tin tức

- Tuyển dụng

- Liên hệ

SLIDER ẢNH CHẠY ĐỘNG

 

+ Slide gồm:

- Danh sách các hình ảnh mô tả sản phẩm/ dịch vụ

- Hiệu ứng chuyển động

- Liên kết tới trang khi click vào các ảnh

GIỚI THIỆU CÔNG TY  

ệ ề ô

tel:0964826644
https://vietadsgroup.vn/


+ Trang giới thiệu về công ty:

                - Nghành nghề kinh doanh

                - Lĩnh vực hoạt động

                - Sản phẩm, dịch vụ

DỊCH VỤ

 

 

+ Danh mục dịch vụ gồm:

 - Danh sách các dịch vụ của công ty

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

 

+ Cho phép hiển thị danh sách đối tác bao gồm:

- Tên khách hàng

- Hình ảnh logo

- Thông tin cơ bản về địa chỉ, số điện thoại, email, website.

TUYỂN DỤNG + Danh mục bài viết tuyển dụng

                - Tin tuyển dụng A

                - Tin tuyển dụng B

                - Tin tuyển dụng C

                - Các thông tin tuyển dụng khác của công ty.

TIN TỨC

 

 

+ Danh mục tin tức

                - Bao gồm thông tin: tin tức liên quan đến hoạt động công ty.

LIEN HỆ + Là modul cho phép khách đặt các câu hỏi gửi yêu cầu vào mail nhà quản trị để
nhà quản trị đưa ra câu trả lời gửi mail đến khách.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

+ Hỗ trợ trực tuyến qua:

- Số điện thoại

- Tawk.to chat

- Skype chát

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 

+ Thống kê truy cập gồm:

- Số người đang online

- Số người truy cập ngày

- Tổng số người truy cập

VIDEO CÔNG TY + Thống kê truy cập gồm:

- Video giới thiệu công ty

- Video sản phẩm



- Video dịch vụ

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI + liên kết mạng xã hội:

               - Liên kết facebook

               - Liên kết zalo

               - Liên kết youtobe

               - Liên kết twitter ...

Sản phẩm nổi bật

 

 

- Bao gồm danh sách các sản phẩm nội bật được hiển thị ra ngoài trang chủ

Sản phẩm khuyến mại

 

 

- Bao gồm danh sách các sản giảm giá được hiển thị theo phân mục sản phẩm cùng
loại

Sản phẩm mới

 

 

- Bao gồm danh sách các sản phẩm mới nhât được hiển thị ra ngoài trang chủ

Chức năng thêm menu Sản phẩm

+ Sản phẩm A

- Menu SP1

- Menu SP2

- Menu SP…

+ Sản phẩm B

+ Sản phẩm C

+ Bao gồm hình ảnh, thông tin về mã sp, tên sp, Giá sp. …Mô tả chi tiết về sp, phân
trang sp, sp liên quan….(Cấp độ phức tạp kèm theo giá cụ thể tùy theo yêu cầu của
khách).

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ WEB + Đào tạo 1 đến 2 người cách quản trị web

               - Đào tạo trong thời gian 1 ngày với (2-6)h/ngày.

               - Teamview hướng dẫn khách hàng từ máy tính.

Giá Website cơ bản: 4.800.000đ

Chức năng thêm: gửi yêu cầu tìm lớp: 500.000



II. BẢNG GIÁ QUẢN TRỊ WEBSITE.

TỔNG CỘNG: 5.300.000

*Chức năng hỗ trợ khách hàng : tích hợp giao diện mobi, nút gọi , like chat trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THIẾT KẾ WEBSITE

 Khuyến mại 1 tên miền (tên miền Quốc Tế) - 350.000đ/ 1 năm

 Khuyến mại hosting Dung lượng 1,5 GB, Băng thông Không giới hạn - 1.125.000đ/ 1 năm

 Tặng gói SEO Google cho website từ khoá doanh nghiệp trị giá 800.000 VNĐ

 Tặng gói tạo Trang Fanpage Facebook chuyên nghiệp trị giá 200.000 VNĐ

 Đã bao gồm giao diện WEB MOBILE chuẩn SEO Google

 Bàn giao mã nguồn: tên miền + hosting + quản trị website + nguồn code web + tài liệu hướng dẫn chi tiết + đào tạo quản trị web 1 đến 2 ngày.

 Bảo hành, bảo trì website trọn đời khi khách hàng sử dụng hosting.

Trường hợp quý Công Ty cần một Admin quản trị website, bên công ty sẽ có chính sách quản trị
website, bảng giá như sau:

STT TÊN DỊCH VỤ GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3

1 Sao lưu Website hàng ngày 1 lần/1 tuần 2 lần/tuần 3 lần/tuần

2 Kiểm tra tình trạng hoạt động của Website Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày

3 Phục hồi dữ liệu khi có sự cố (Bản dữ liệu mới nhất) Có Có Có

4 Kiểm tra liên kết, lỗi Website Có Có Có

5
Cập nhật nội dung ( tin tức, sản phẩm) /tháng:

-Có trách nhiệm kiểm tra biên tập nội dung câu chữ.
15 bài viết 30 bài viết 50 bài viết

6

Cập nhật hình ảnh/tháng:

-Xử lý đồ họa

-Tối ưu hình ảnh sao cho không ảnh hưởng tới tốc độ truy
cập của website

Không Không Có

7

Báo cáo hàng tháng:

-Báo cáo số lương người truy cập

-Báo cáo số lượng người truy cập lần đầu

-Báo cáo số lượng người truy cập trở lại website

-Báo cáo số liệu rank google

Không Có Có

8
Đăng bài PR, rao vặt lên hệ thống các trang diễn đàn, giao

vặt:

-Làm mới các bài đăng hàng tháng.

15 tin rao vặt /tháng 30 tin rao vặt /tháng 50 tin rao vặt /tháng

9 Quảng bá website lên top google Không SEO từ khóa thương
hiệu tên miền lên
trang nhất Google

Quảng cáo Google
từ khóa tên miền lên

TOP 1 Google &
SEO từ khóa thương



III – CHÍNH SÁCH THANH TOÁN. 

IV – THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ KIẾN. 

V – THÔNG TIN LÀM HỢP ĐỒNG. 

g
hiệu tên miền lên
trang nhất Google

Trọn gói dịch vụ (VNĐ) 3.000.000đ

/01tháng

5.000.000đ

/01tháng

7.000.000đ

/01tháng

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI QUẢN TRỊ WEBSITE

- Hợp đồng 03 tháng chiết khấu 5%

- Hợp đồng 06 tháng chiết khấu 15%

- Hợp đồng 12 tháng chiết khấu 20%

Chú ý: Hợp đồng quản trị website tối thiểu 01 tháng.

Điều khoản 1: Quý Khách Hàng sau khi ký hợp đồng thiết kế Website với Công Ty. Quý Khách Hàng có trách nhiệm đóng 100% tổng giá
trị hợp đồng để Công Ty tiến hành thiết kế.

Điều khoản 2: Công Ty hỗ trợ website trọn đời trong trường hợp Khách Hàng sử dụng hosting Công Ty.

Website sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 ngày sau khi thống nhất giao diện (Tùy theo yêu cầu từng website mà thời
gian có thể thay đổi tăng hoặc giảm).

STT Nội dung Thời gian Phát sinh Ghi chú

01 Khảo sát và trao đổi yêu cầu thông
tin về website

01 ngày 01 ngày Thu thập Logo, sản phẩm, giới thiệu công ty,
hoạt động công ty.

02 Thiết kế theo bố cục WEBSITE
MẤU đã duyệt

02 ngày 01 ngày Giao diện sẽ được duyệt chính thức trong giai
đoạn này

Thời gian lập trình website sẽ dự kiến trong thời gian bên dưới.

03 Lập trình website 06 ngày 02 ngày Không được thay đổi, chỉnh sửa giao diện

04 Đưa Website lên chạy Online 01 ngày 01 ngày Cài đặt website lên mạng hoạt động.



Mọi thông tin làm hợp đồng quý khách hàng liên Hotline:0918984156
gặp Phạm Thị Yến. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp ngay tức thì, đừng
ngần ngại hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi. Hoặc bạn có thể gửi

email tới địa chỉ: support@vietadsgroup.vn


