BẢNG GIÁ CHĂM SÓC WEBSITE
STT

Hạng mục

Mô tả

Gói cơ bản

Gói chuyên
nghiệp

Gói TMĐT

1

Quản lý Website

Theo dõi, kiểm soát hoạt động Website

√

√

√

2

Cập nhật thông tin

Biên tập lại nội dung và cập nhật thông
tin doanh nghiệp - Sản phẩm/Dịch vụ

10 tin/bài

Không giới hạn

Không giới hạn

3

Cập nhật hình ảnh

Chỉnh sửa và cập nhật hình ảnh về
doanh nghiệp – Sản phẩm/dịch vụ

x

Không giới hạn

Không giới hạn

4

Cập nhật tin tức

Cập nhật tin tức ngành/ báo chí

x

10 tin/bài

15 tin/bài

5

Cập nhật
Background Website

Thiết kế và thay đổi background
website theo chủ đề/ hoàn cảnh

x

02
Background/năm

04
Background/năm

6

Cập nhật Website
Banner

Đăng banner quảng cáo, sự kiện của
doanh nghiệp lên website (nếu có)

04 banners

10 banners

Không giới hạn

7

Quản trị Email
Website

Quản lý và theo dõi email marketing
được tích hợp theo hosting

√

√

√

8

Backup dữ liệu

Thường xuyên sao lưu và phục hồi dữ
liệu website (trong trường hợp bị sự cố
mất dữ liệu do máy chủ)

√

√

√

9

Search Engine

Đăng ký website lên các trang tìm kiếm
lớn như Google, Bing, Yahoo...

√

√

√

10

Hosting/ Domain

Theo dõi và nhắc nhở ngày gia hạn
hosting/domain của website (45 ngày
trước ngày hết hạn)

√

√

√

11

Thanh toán trực
tuyến

Quản lý và theo dõi chức năng thanh
toán trực tuyến

x

x

√

12

Chăm sóc Khách
hàng

Gửi email marketing để chăm sóc khách
hàng hàng tháng

x

1.000 Emails

3.000 Emails

13

Tư vấn giải đáp

Hỗ trợ tư vấn về các giải pháp cải thiện
và tối ưu website

√

√

√

14

Báo cáo thống kê

Xuất các báo cáo về tình hình hoạt động
của website từ thống kê của website và
Google Analytics

√

√

√

Dung lượng 2.0
GB, Băng thông
không giới hạn

Dung lượng 5.0
GB, Băng thông
không giới hạn

2.000.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

15

Miễn phí Hosting

Miễn phí hosting cho website

Dung lượng
750 MB,
Băng thông
15GB

16

Chi phí

Đơn giá/ Tháng

1.000.000
VNĐ
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 Chi phí phát sinh
Trong trường hợp quý khách muốn cập nhật thêm trang và hình ảnh ngoài số lượng
quy định của mỗi gói dịch vụ thì chi phí được tính như sau:
 Chi phí/ trang: 20.000 VND
 Chi phí/ hình ảnh: 10.000 VND
 Khuyến mãi
 Nếu thanh toán trọn gói 1 năm sẽ được giảm 20%
 Ưu đãi giảm 10% cho doanh nghiệp có website được thiết kế tại công ty Phương
Nam.
 Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%
Mọi thắc mắc liên hệ
Công ty TNHH TV-DV-TM-GD Phương Nam
Địa chỉ: 07 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 3603 1169 – (08) 3925 9688
Hotline: 093 896 4988
Email: info@phuongnamcorps.com
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