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Kính gửi:
CÔNG TY TNHH CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN xin trân trọng gửi đến quý khách hàng
bảng giá dịch vụ SEO GOOGLE như sau:

BÁO GIÁ DỊCH VỤ KHỞI TẠO SEO
HẠ TẦNG CƠ BẢN

Đơn vị tính

Phân tích từ khóa
- Phân tích bằng công cụ Google 10 từ khóa
Từ khóa
liên quan
- Phân tích từ khóa của đối thủ cạnh tranh
Đánh giá từ khóa chọn SEO
- Chạy quảng cáo Google ads 2tr thẩm định
Ngân sách
& đánh giá từ khóa hiệu quả và lựa chọn
(căn cứ số lượt hiển thị, số lượt nhấp )
Xây dựng nội dung trang SEO hiệu quả
- Phân tích đối thủ, định hướng giá và
chương trình ưu đãi hấp dẫn.
Lần
- Trình bày nội dung theo tiêu chuẩn: nội
dung và thiết kế đẹp mắt, ưu đãi hấp dẫn.
Thiết lập, xác nhận và đánh giá MAP

Tháng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

10

150.000

1.500.000

1

2.400.000

2.400.000

1

1.500.000

1.500.000

1

1.500.000

1.500.000

Giá các dịch vụ trên chưa bao gồm VAT 10%

Tầm quan trọng của dịch vụ khởi tạo SEO
1.

Phân tích từ khóa: Chuyên gia của Eportal thực hiện phân tích, lựa chọn từ khóa từ công cụ
phân tích, gợi ý và các thông số của Google, kết hợp với Phân tích đối thủ đang SEO từ khóa nào
mức độ cạnh tranh và thứ hạng hiện tại để chọn ra từ khóa tư vấn khách hàng.

2.

Đánh giá từ khóa chọn SEO: Để đảm bảo việc từ khóa đã SEO thành công có hiệu quả, khách
hàng cần sử dụng công cụ quảng cáo trả tiền của Google thực thi quảng cáo căn cứ vào lượt
hiển thị, số lượt nhấp để xác nhận từ khóa thực thi SEO.

3.

Xây dựng nội dung trang SEO hiệu quả: Khi từ khóa lên Google với nhiều lượt tiếp cận, và bấm
vào xem nhưng lượt chuyển đổi không cao thì nội dung trang SEO đang có vấn đề. Việc xây
dựng nội dung cần đảm bảo tiêu chuẩn: trình bày nội dung hấp dẫn, thiết kế đẹp mắt, đầy đủ
thông tin khách hàng cần và ưu đãi hấp dẫn hơn các đối thủ cùng ngành nghề.

4.

Thiết lập, xác nhận và đánh giá MAP: Làm các thủ tục xác thực theo yêu cầu Google, sử dụng
các acount đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ đạt sự uy tín cao khi khách hàng tìm kiếm
thông tin
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DỊCH VỤ SEO TOP 1 GOOGLE
Các gói dịch vụ

S_Basic

S_Advance

S_Premium

Số lượng từ khóa triển khai

4

4

4

Mức độ đối thủ cạnh tranh

Từ 1- 5 đối thủ

Từ 6 - 8 đối thủ

Từ 9- 10 đối thủ

Tối ưu web chuyên nghiệp

v

v

v

Thiết kế trình bày lại giao diện chuẩn SEO

v

v

v

hàng tuần

hàng tuần

hàng tuần

20 bài

30 bài

40 bài

Quản trị viên phân tích từ khóa
Content nội dung chuẩn SEO
Tăng backlink, trafic

theo yêu cầu dự án

Quản lý từ khóa trên Google Ananytic
KCS kiểm soát dự án & báo cáo khách hàng

v

v

v

hàng tháng

hàng tháng

hàng tháng

Giá triển khai/ 1 từ khóa ngoài hệ thống
1.050.000 đ / 1 từ / 1 tháng
Eportal (HĐ ít nhất 4 từ khóa)
Giá triển khai/ 1 từ khóa trên hệ thống Eportal
980.000 đ/ 1 từ / 1 tháng
(HĐ ít nhất 4 từ khóa)
Thời gian triên khai dự án
(Với web mới làm và web nằm ngoài hệ thống
6 tháng
8 tháng
10 tháng
Eportal thời gian cam kết + 2 tháng)
Chi phí duy trì HĐ tiếp theo giảm tới 60%
1 từ khóa / 1 tháng
390.000 đ/ 1 từ / 1 tháng
(HĐ ít nhất 6 tháng/ 4 từ khóa )
Giá các dịch vụ trên chưa bao gồm VAT 10%
Với các web mới xây dựng và ngoài hệ thống Eportal thời gian cam kết từ khóa SEO cộng thêm 2
tháng.

Trân trọng,

Nguyễn Vũ Xuân
Deputy sales Manager
Mobile: 0979 645 600
Email: kinhbacmedia@eportal.vn

_01./ Báo giá này có giá trị trong vòng 30 ngày.
- Báo giá trên Áp dụng với các website trên Eportal
- Website ngoài hệ thống Eportal thêm 10% chi phí
- Hợp đồng ký từ 6 tháng tới 1 năm
- Giảm 60% chi phí khi duy trì các tháng tiếp theo của hợp đồng
_02./ Tiến độ thanh toán:
- Thanh toán phí khởi tạo sau khi ký hợp đồng.
- Thanh toán giải ngân từng tháng theo hợp đồng.
- Ưu đãi 5% khi thanh toán 100% sau khi ký hợp đồng.
_04./ Thời gian triển khai dự kiến
- 5-7 ngày (không bao gồm thời gian chờ đợi các phản hồi);

Xin chân thành cảm ơn!
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