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BÁO GIÁ CÁC GÓI DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE
Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2013

1.

Thông tin dịch vụ

 Tên dịch vụ: Thiết kế website giới thiệu công ty




Nền tảng kỹ thuật:
 Ngôn ngữ lập trình: PHP

Cơ sở dữ liệu: MSS SQL Server, My SQL
 Kỹ thuật đồ họa: Adobe Photoshop CS+, Flash CS+, CorelDraw…
Trình duyệt sử dụng: IE+, Firefox, Chrome, Opera, Safari…

2. Chi tiết nội dung cung cấp
STT
#
I
1

NỘI DUNG CHÍNH
Chức năng chính website
Trang chủ

2

Giới thiệu

3

Tin tức

4

Sản phẩm

5
6

Dịch vụ
Khuyễn mãi

7

Khách hàng & Đối tác

8

Tuyển dụng

9

Liên hệ

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sơ đồ trang
Download
Tìm kiếm nâng cao
Hỗ trợ trực tuyến

21
22
II
1

ĐVT

Trang

Newsletter

Ý kiến phản hồi
Thống kê truy cập
Liên kết website
Quản trị người dùng
Quản trị nội dung
Quản lý sản phẩm
Quản lý dịch vụ,
giải pháp
Quản lý đối tác, k.hàng
Mở rộng

MÔ TẢ
Thể hiện giao diện và chức năng chính của website
Cập nhật thông tin giới thiệu về tổ chức/doanh nghiệp
như: giới thiệu chung, tầm nhìn sứ mệnh, sơ đồ tổ chức…
Cập nhật tin tức hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp.
Tin tức xã hội, không hạn chế số lượng tin…
Cập nhật thông tin sản phẩm như: tên sản phẩm, hình
ảnh, chi tiết sản phẩm, báo giá
Đăng tải các dịch vụ công ty đang cung cấp
Cập nhật các sản phẩm khuyến mãi
Cập nhật logo, hình ảnh của khách hàng, đối tác. Liên kết
website khách hàng, đối tác
Cập nhật thông tin tuyển dụng của tổ chức/doanhnghiệp
Cập nhật thông tin liên hệ: tên tổ chức/doanh nghiệp, địa
chỉ, điện thoại… Form nhập nội dung liên hệ…
Sơ đồ website giúp bao quát nội dung trên website
Quản lý dữ liệu upload và download
Tìm kiếm, nội dung sản phẩm theo từ khóa, lọc sản phẩm
Cập nhật nick chat Yahoo, Skype hỗ trợ khách hàng
Giúp khách hàng đăng ký email để nhận thông tin từ DN
Lấy ý kiến đóng góp của khách hàng
Thống kê lưu lượng truy cập website
Liên kết đến website khác
Quản trị người dùng website
Quản trị nội dung bài viết trên website
Quản lý các sản phẩm trên website
Quản lý các bài viết dịch vụ, giải pháp trên website
Quản lý đối tác, khách hàng

SEO Cơ bản

2
3
4
5
III

Liên kết mạng xã hội
Google Maps
Sitemap XML

Trang

Email theo tên miền

Địa chỉ

IV

Thời gian thực hiện

Tối ưu hóa website với các công cụ tìm kiếm như:
Google, Yahoo, MSN…
Liên kết đến các mạng xã hội như: Zing, Facebook…
Tích hợp địa chỉ công ty & website lên Google Maps
Tích hợp module sitemap chuẩn XML
Cài đặt email theo định dạng:<tên email>@<tên trang web>

Đơn giá thiết kế
Ngày

Theo phụ lục A
7-20

Ghi chú:


Với mỗi gói website cụ thể, nếu khách hàng có nhu cầu thêm về các dịch vụ khác, công ty sẽ tiến hành khảo sát
và đưa ra mức chi phí cụ thể.

3.

Quy trình thực hiện
o

o
o
o
o
o
o
o

Khảo sát: Hiện trạng các yêu cầu của khách hàng, các đặc trưng về thương hiệu, ngành nghề kinh doanh
Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các dịch vụ phù hợp.
Thiết kế sơ bộ về hình thức, bố cục, các chức năng căn bản để khách hàng duyệt. Sau đó chuyển sang
thiết kế giao diện, thiết kế kỹ thuật
Xây dựng và phát triển dịch vụ, cập nhật dữ liệu
Vận hành, chạy thử lấy ý kiến
Chỉnh sửa và hoàn thiện các điểm chưa phù hợp
Đào tạo chuyển giao cho khách hàng
Hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành

4. Chuyển giao
o
o
o

o
5.

Tài khoản truy cập website, hosting, domain
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Đào tạo hướng dẫn sử dụng trực tiếp
Hóa đơn tài chính

Chính sách bảo hành, bảo trì





Bảo hành
Mọi dịch vụ website của Sharing được bảo hành miễn phí vĩnh viễn.
Bảo trì
Hỗ trợ bảo trì cho khách hàng với những yêu cầu khách hàng mong muốn, trao đổi thống nhất với khách
hàng các yêu cầu nếu có phát sinh chi phí.
Phí duy trì domain + hosting được tính theo giá thời điểm hiện tại của nhà cung cấp.
Nâng cấp
Sharing cung cấp dịch vụ nâng cấp website của khách hàng. Sau khi thu thập các yêu cầu và khảo sát
hệ thống hạ tầng của website hiện tại, chúng tôi sẽ có báo giá chi tiết gửi khách hàng.

6.

Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÁNG TẠO SHARING VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 06 Lô 1B, Vũ Phạm Hàm, Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04)63.282.268 * Fax: (04)37 830 027 * Hotline: 090.224.1729
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www.dichvusangtao.com
Sự phát triển của khách hàng là niềm đam mê của chúng tôi.

Phụ lục A: Bảng Giá Chi Tiết

STT

Gói thiế t kế

Giá (vnđ)

1

Gói thiế t kế website công ty
- Website rất phù hợp khi bạn cần một website giới thiệu
thông tin doanh nghiệp, cá nhân.

6.000.000

- Cũng là giải pháp tuyệt vời thay thế hệ thống website cũ
vốn được xây dựng với công nghệ tĩnh lạc hậu khiến cho
việc cập nhật thay đổi nội dung trang web trở lên rất khó
khăn và mất thời gian.
- Website được bảo hành 7 năm.
Gói thiế t kế website trư ng bày sả n phẩ m
- Website rất phù hợp với doanh nghiêp sản xuất, kinh
doanh có nhu cầu giới thiệu các sản phẩm của doanh
nghiệp. Website giống như một bộ catalog sản phẩm trực
2

tuyến giúp khách hàng biết tới và xem thông tin 24/24 ở

8.000.000

bất cứ nơi đâu. Tiết kiệm chi phí in ấn catalog sản phẩm
theo phương pháp truyền thống!
- Website được bảo hành 7 năm.

3

Gói thiế t kế website bán hàng trự c tuyế n
- Website là sự lựa chọn tốt nhất khi doanh nghiệp bạn
đang muốn phát triển một kênh marketing và bán hàng
hoàn toàn mới và đầy sức mạnh – E-marketing và bán
hàng trực tuyến. Hệ thống có tích hợp các giỏ hàng, các
lựa chọn đặt hàng, gửi đơn hàng, yêu cầu thanh toán trực
tiếp qua email, điện thoại.

10.000.000

- Website được bảo hành 7 năm.
- Xem chi tiết tại website của chúng tôi
Thiế t kế website thươ ng mạ i điệ n tử
- Website là sự lựa thích hợp cho các doanh nghiệp
chuyên về mua bán sản phẩm, hàng hóa qua mạng, hoặc
các sàn giao dịch sản phẩm, hàng hóa. Website cung cấp
khả năng tích hợp gian hàng trực tuyến, thanh toán tiền
4

qua các hệ thống thanh toán trực tuyến. Ngoài ra website
còn có thể được tích hợp thêm các chức năng như: rao

> 15.000.000

vặt, trang tin tức, diễn đàn và nhiều chức năng khác tạo
thành một cộng đồng kinh doanh trực tuyến mà chúng ta
gọi chung là Thương Mại Điện Tử.
- Website được bảo hành 7 năm
5

- Xem chi tiết tại website của chúng tôi
Gói thiế t kế website đặ c biệ t (*)
- Chất lượng và chuyên nghiệp
- Dành cho các tập đoàn có quy mô lớn
- Dành cho khách hàng có sản phẩm hoặc thông tin rất

> 20.000.000

lớn hoặc có yêu cầu đặc biệt.
- Đồ họa (rất đẹp, Phong cách riêng, ấn tượng), chức năng
và tiêu trí rất lớn.
- Dành cho doanh nghiệp mức độ quảng bá thương hiệu
rất lớn.
- Website được bảo hành 7 năm.
Gói thiế t kế website theo yêu cầ u
- Giá thỏa thuận tùy theo yêu cầu của khách hàng

6

- Chúng tôi sẽ làm theo tất cả những gì mà khách hàng
yêu cầu, sáng tạo.

Thương lượng

- Khi đó sản phẩm cuối cùng của khách hàng sẽ được
đúng với ý của khách hàng.
- Website được bảo hành 7 năm.
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