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

GÓI DỊCH VỤ BASIC BUSINESS

Giá khởi tạo dịch vụ ban đầu 3.750.000 VNĐ 4.950.000 VNĐ

Giá duy trì  dịch vụ năm tiếp theo 2.750.000 VNĐ 3.950.000 VNĐ

NỘI DUNG

Tên miền .com v v

Trình bày giao diện riêng theo yêu cầu v v

Dung lượng lưu trữ toàn bộ web 1GB 2GB

Băng thông Không giới hạn Không giới hạn

Tương thích với mọi thiết bị v v

Trình bày giao diện mobile chuẩn SEO v v

Bảo mật SSL ( https: ) x x

Hỗ trợ nhập sản phẩm năm đầu 30 sản phẩm 50 sản phẩm

Cập nhật dữ liệu sản phẩm/ tin tức/ 1 năm 100 sản phẩm

Ngôn ngữ 1 ngôn ngữ 1 ngôn ngữ

MODULE (Các chức năng)

Tin tức v v

Trình bày sản phẩm v v



Kho hàng có đăng ký mua hàng gửi thư đặt

hàng online

v v

Tìm kiếm sản phẩm trong kho v v

Video (Kết nối từ youtube) v v

Lượt truy cập web v v

Diễn đàn x v

Gallery Ảnh x v

Tự động dịch web v v

Khảo sát ý kiến v v

Liên kết website v v

Sơ đồ web v v

Thông tin phản hồi v v

Danh sách tài liệu v v

Tỷ giá – Giá Vàng – Thời tiết v v

Menu thay đổi v v

Khung trực tuyến x v

TÍNH NĂNG

Chát trực tuyến v v

Mua hàng online v v

Đếm lượt click vào sản phẩm v v

Chia sẻ sản phẩm lên Facebook v v

Kết nối Page Facebook vào Website v v

Kết nối mạng xã hội G +, Youtube v v

Bình luận trên sản phẩm và tin bài v v

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI  / DUY TRÌ HÀNG NĂM

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 v v

Chăm sóc định kỳ 3 tháng /1 lần
(Báo cáo từ khóa lên Top 1 Google)

v v

Bảo hành suốt quá trình sử dụng v v



Gói dự án các thiết kế và xây dựng riêng theo yêu cầu

GÓI ƯU ĐÃI TẶNG KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI 2
Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

Gói Business
Tặng phí mua và thiết lập chứng chỉ bảo mật SSL
( https) của Google

Bộ 1 950.000 950.000

Chương trình áp dụng đến tháng 10/2021 ( số lượng có hạn)

Trân trọng,

Phạm Thị Hải Thùy
Deputy sales Manager
Mobile: 0969 024 600
Email: thuyph@eportal.vn

_01./ Báo giá này có giá trị trong vòng 30 ngày.
- Nếu làm từng phần sẽ báo giá lại.

_02./ Tiến độ thanh toán:
- 100% sau khi ký hợp đồng.

_03./ Thời gian triển khai dự kiến
- 5-7 ngày (không bao gồm thời gian chờ đợi các phản

hồi);

Xin chân thành cảm ơn!

HEAD office:  96 Mai Anh Tuấn Street / District  Dong Da/ Ha Noi City/ Hotline 024 62 733 721 (24/7)


