GÓI KHỞI TẠO WEBSITE
Gói Khởi Tạo 1

Gói Khởi Tạo 2

6.900.000 VNĐ / gói

11.900.000 VNĐ / gói

16.900.000 VNĐ / gói

9.900.000 VND

14.900.000 VND (Website theo yêu
cầu, mẫu của đối tác)

Gói Super Basic

Phí khởi tạo

2.000.000 VNĐ / gói

5.900.000 VNĐ / gói

Gói Khởi Tạo 3

Web setup nội dung demo (nội dung
100% như web mẫu) trỏ về domain cho
khách

Website theo layout web đã chọn (hỗ
trợ toàn bộ nội dung của web cơ bản,
bao gồm địa chỉ, giới thiệu, liên hệ...)

Thiết kế 2 banner web, 1 cover page

Host Free 1 năm

Host Free 1 năm

Host Free 1 năm

Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng
up bài, thay nội dung...

Miễn phí tên miền (.com)

Miễn phí tên miền (.com)

Miễn phí tên miền (.com)

Tạo page chuẩn SEO với 10 bài tương
tác tác trên page

Công việc đính
kèm

Website có sẵn 20 bài tin tức (gồm hình Website có sẵn 30 bài tin tức (gồm hình
ảnh + nội dung)
ảnh + nội dung)

Tạo page chuẩn SEO với 20 Bài Tương
Tạo page chuẩn SEO với 30 Bài
Tác Trên Fanpage
Tương Tác Trên Fanpage/ định kỳ tháng

Hỗ trợ đăng 30 sản phẩm trên website

Hỗ trợ đăng 50 sản phẩm trên website

Hỗ trợ đăng 80 sản phẩm trên website

Viết 10 bài tin tức (gồm hình ảnh + nội
dung)

Viết 10 bài chuẩn SEO trên website

Viết 20 bài chuẩn SEO trên website

Thiết kế 2 banner web, 2 cover page

Thiết kế 3 banner web, 3 cover page

Thiết kế 5 banner web, 5 cover page

Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng
up bài, thay nội dung...

Tạo 1-2 template và nội dung email
marketing

Tạo 3-5 template và nội dung email
marketing

Gắn Google Map, live chat

Tạo 10 email doanh nghiệp (dung lượng Tạo 50 email doanh nghiệp (dung lượng
15GB/mail)
15GB/mail)
Khởi tạo 1 landing page

Khởi tạo 2 landing page

Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng
up bài, thay nội dung...

Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng
up bài, thay nội dung...

Gắn Google Map, live chat

Gắn Google Map, live chat

Gói Plugin: Thanh Toán Online, Form
Đăng Ký

Gói Plugin: Thanh Toán Online,
Countdown Time, Form Đăng Ký, Tạo
Coupon, Discount

Gia hạn thêm

1.800.000 VNĐ / năm, bao gồm host 1 năm + tên miền (.com) trong 1 năm

Hỗ trợ thêm

Viết bài tin tức / chuẩn SEO trên website / tương tác trên fanpage (gồm hình ảnh + nội dung) : 100.000 - 200.000 VNĐ / bài

Hỗ trợ đăng sản phẩm/content: 500.000 VNĐ/lần (tối đa 30 sản phẩm / content trong 1 lần)

Thêm chức năng, hiệu ứng ... : 500k / lần / chức năng
BẢNG GIÁ CHI TIẾT CÁC DỊCH VỤ KHỞI TẠO WEBSITE
STT

Dịch vụ

Phí dịch vụ

1

Hosting

1.500.000 VNĐ / năm

2

Tên miền (.com)

300.000 VNĐ / năm

3

Mẫu giao diện website

800.000 VNĐ / mẫu

4

Thiết kế banner web / cover page

200.000 - 350.000 VNĐ / ấn phẩm

5

Khởi tạo landing page

2.000.000 VNĐ / landing page

6

Viết bài tương tác trên fanpage (gồm hình ảnh + nội dung)

100.000 VNĐ / bài

7

Viết bài tin tức trên webiste (gồm hình ảnh + nội dung)

100.000 VNĐ / lần

8

Viết bài chuẩn SEO trên website (gồm hình ảnh + nội dung)

200.000 VNĐ / bài

Email marketing
Tạo tài khoản email doanh nghiệp
- Dung lượng lưu trữ 15GB/mail
- Hỗ trợ trong vòng 1 năm
- Bảo mật 2 lớp
- Chống spam, virus
9

10 tài khoản email

1.500.000 VNĐ / tháng

50 tài khoản email

3.000.000 VNĐ / tháng

100 tài khoản email

5.000.000 VNĐ / tháng

200 tài khoản email

7.000.000 VNĐ / tháng

Khởi tạo tài khoản email doanh nghiệp google

100.000 VNĐ / email

Tạo template, nội dung email marketing

Hỗ trợ gửi email marketing

200.000 VNĐ / template
2000 mail / tháng

150.000 VNĐ / tháng

5000 mail / tháng

250.000 VNĐ / tháng

10.000 mail / tháng

350.000 VNĐ / tháng

30.000 mail / tháng

900.000 VNĐ / tháng

50.000 mail / tháng

1.500.000 VNĐ / tháng

