Kính gửi: Quý Khách hàng
Fame Media xin gửi đến quý công ty báo giá thiết kế website trọn gói.
I. BÁO GIÁ CÁC GÓI WEBSITE
A. BÁO GIÁ WEBSITE TRỌN GÓI
- Báo giá thiết kế website dưới đây là giá trọn gói đã bao gồm VAT, gồm các loại phí
sau:
- Phí thiết kế giao diện website
- Phí lập trình chức năng website
- Phí đăng ký tên miền quốc tế 01 năm đầu.
- Phí lưu trữ website) 01 năm đầu.
- Ngoài ra không phải trả bất kỳ chi phí nào khác.
- Gói lưu trữ website (hosting) ban đầu có dung lượng 5.000MB, băng thông
không giới hạn là gói hosting đáp ứng đủ cho các website cơ bản. Có thể nâng
cấp lên các gói hosting khác khi cần.
- Nếu quý vị có yêu cầu báo giá thiết kế website với chức năng riêng hoặc cần yêu
cầu tư vấn, báo giá thiết kế website dạng khác, vui lòng liên hệ.
1. WEBSITE GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
2. WEBSITE TIN TỨC
Sử dụng cho các website chuyên về tin tức, truyền thông, báo chí.. v.v..
3. WEBSITE GIỚI THIỆU SẢN PHẨM & DOANH NGHIỆP
Sử dụng cho các website giới thiệu sản phẩm, bán hàng, kiến trúc, xây
dựng, nội thất, nhà hàng, luật, phòng khám v.v..
4. WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Sử dụng cho các công ty, doanh nghiệp, showroom, shop.. chuyên bán hàng
5. WEBSITE DU LỊCH – RESORT – KHÁCH SẠN
6. WEBSITE BẤT ĐỘNG SẢN – NHÀ ĐẤT
7. WEBSITE SIÊU THỊ
Các gói website trọn gói đều có các đặc điểm chung sau:
- Website có một tên miền quốc tế riêng: tencongty.com (.net, .org)
- Website được lưu trữ trên máy chủ trong vòng 1 năm, dung lượng 200 MB.
- Website tối ưu với máy tìm kiếm (SEO – tối ưu cấu trúc mã định dạng,
tiêu đề, thẻ mô tả, đường dẫn chỉ mục.. thân thiện với máy tìm kiếm)
- Địa chỉ URL đẹp dạng: tencongty.com/gioi-thieu/gioi-thieu-cong-ty
- Được đăng ký web vào các công cụ tìm kiếm Google, Yahoo, Bing (MSN).
- 20 hòm mail POP3 dạng hoten@tencongty.com dung lượng 7GB/email
- Được tư vấn quảng bá website để đạt thứ hạng cao khi tìm kiếm
- Hệ thống quản trị nội dung (CMS) tiếng Việt, dễ sử dụng, quản trị tất
cả các chức năng, bố trí và sắp xếp menu (trên, dưới, trái, phải) linh
hoạt. Tích hợp bộ soạn thảo nội dung tương tự Microsoft Word (dễ
dàng chèn hình ảnh, thay đổi màu sắc, font chữ, kích thước chữ,
dẫn liên kết v.v..)

-

Bảo hành vĩnh viễn, khắc phục mọi sự cố về giao diện, chức năng nếu có
lỗi.

1. WEBSITE GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
Giá trọn gói
-Phí duy trì từ năm thứ 2
Thời gian hoàn thành
Các module chức năng chính:
 Trang chủ
 Slideshow hình ảnh
 Giới thiệu
 Tin tức
 Album ảnh

: 6.000.000 VNĐ
: 1.000.000 VNĐ
: 3 – 4 tuần
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Tuyển dụng
Thăm dò ý kiến
Banner quảng cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Tiện ích
Thống kê
Liên hệ
Bảng quản trị

2. WEBSITE TIN TỨC
Giá trọn gói
-Phí duy trì từ năm thứ 2
Thời gian hoàn thành
- Các module chức năng chính:
 Trang chủ
 Mục tin
 Tin tức
 Phân loại tin
 Thẻ nhãn (tag)
 Xem tin theo ngày tháng
 Bình luận tin tức
 Banner quảng cáo
 Hỗ trợ trực tuyến
 Thăm dò ý kiến
 Tiện ích
 Thống kê
 Liên hệ
 Bảng quản trị

: 7.000.000 VNĐ
: 1.000.000 VNĐ
: 3 – 4 tuần

3. WEBSITE GIỚI THIỆU SẢN PHẨM & DOANH NGHIỆP
Giá trọn gói
: 7.000.000 VNĐ
-Phí duy trì từ năm thứ 2
: 1.000.000 VNĐ
Thời gian hoàn thành
: 3 – 4 tuần
- Các module chức năng chính:
 Trang chủ
 Slideshow hình ảnh
 Giới thiệu
 Sản phẩm
 Tin tức
 Tuyển dụng
 Thăm dò ý kiến
 Banner quảng cáo
 Hỗ trợ trực tuyến
 Tiện ích
 Thống kê
 Tìm kiếm
 Liên hệ

 Tiếng Việt - Tiếng Anh
 Bảng quản trị
4. WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
- Giá trọn gói
: 10.000.000 VNĐ
- Tích hợp thanh toán nội địa: 4.999.000 VNĐ (Onepay, Ngân Lượng, Bảo Kim)
- Tích hợp thanh toán quốc tế: 2.999.000 VNĐ (Onepay, VISA, Mastercard,
Paypal)
- Phí duy trì từ năm thứ
: 1.000.000 VNĐ
- Thời gian hoàn thành
: 4 – 6 tuần
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-

Các module chức năng chính:
 Trang chủ
 Giới thiệu
 Sản phẩm
 Giỏ hàng
 Đặt hàng
 Tìm kiếm
 Hỗ trợ trực tuyến
 Banner quảng cáo
 Tin tức
 Thăm dò ý kiến
 Tiện ích
 Thống kê
 Liên hệ
 Bảng quản trị

5. WEBSITE DU LỊCH – RESORT – KHÁCH SẠN
- Giá trọn gói
: 14.000.000 VNĐ
- Phí duy trì từ năm thứ 2
: 1.000.000 VNĐ
- Thời gian hoàn thành
: 3 – 6 tuần
- Bổ sung tính năng (đặt tour, đặt phòng, đặt vé..): + 2.999.000 VNĐ
- Các module chức năng chính:
 Trang chủ
 Giới thiệu
 Tìm kiếm nhanh
 Tìm kiếm chi tiết
 Tin tức
 Banner quảng cáo
 Hỗ trợ trực tuyến
 Thăm dò ý kiến
 Tiện ích
 Thống kê
 Liên hệ
 Tiếng Việt - Tiếng Anh
 Bảng quản trị
6. WEBSITE BẤT ĐỘNG SẢN, NHÀ ĐẤT
Giá trọn gói
-Phí duy trì từ năm thứ 2
Thời gian hoàn thành
- Các module chức năng chính:
 Trang chủ
 Giới thiệu
 Phân mục BĐS
 Phân loại BĐS
 Phân nhóm BĐS, dự án
 Tìm kiếm nhanh

: 10.000.000 VNĐ
: 1.200.000 VNĐ
: 3 – 6 tuần











Tìm kiếm
chi tiết
Banner
quảng
cáotheo phân loại
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức
Download
Thăm dò ý kiến
Tiện ích
Thống kê
Liên hệ
Bảng quản trị
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7. WEBSITE SIÊU THỊ
Giá trọn gói
Thêm chức năng Thành viên
Thời gian hoàn thành
- Các module chức năng chính:
 Trang chủ
 Giới thiệu
 Mục sản phẩm
 Sản phẩm
 Phân loại sản phẩm
 So sánh sản phẩm
 Xem, download, in ấn báo giá
 Giỏ hàng
 Đặt hàng
 Tìm kiếm
 Hỗ trợ trực tuyến
 Banner quảng cáo
 Tin tức
 Thăm dò ý kiến
 Tiện ích
 Thống kê
 Liên hệ
 Bảng quản trị

: 22.000.000 VNĐ
: +4.000.000 đ
: 3 – 6 tuần

B. BỔ SUNG CHỨC NĂNG
- Thêm 01 tên miền quốc tế (.com, .net, .org): 250.000 VNĐ / năm.
- Thêm 01 tên miền quốc gia cấp 2 (.vn): 830.000 VNĐ / năm đầu – gia hạn
từ năm 2: 480.000 VNĐ / năm.
- Thêm 01 tên miền quốc gia cấp 3 (com.vn, .net.vn..): 700.000 VNĐ / năm đầu
– gia
hạn từ năm 2: 350.000 VNĐ / năm.
- Thêm chức năng
o
Rao vặt
: 1,999.000 VNĐ
: 999.000 VNĐ
o Diễn đàn phổ thông
: 3.999.000 VNĐ
o Diễn đàn cao cấp
o
Download tài liệu
: 999.000 VNĐ
o
Chức năng khác?
: Liên hệ
- Thêm ngôn ngữ cho website: + 900.000 VNĐ / ngôn ngữ
C.CÁC THÔNG TIN CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ THIẾT KẾ WEBSITE
- Logo Công ty, Doanh nghiệp nếu có (logo dưới dạng file Corel, Photoshop,
JPG...)
- Hình ảnh Công ty
- Hình ảnh Hoạt động
- Hình ảnh Sản phẩm

-

Thông tin, bài viết giới thiệu về Công ty
Tất cả các thông tin, bài viết giới thiệu về Sản phẩm, Dịch vụ, Đối tác,
... mà bạn muốn đưa lên website.
Yêu cầu: thông tin, bài viết trình bày rõ ràng, sử dụng font chữ Unicode
tiếng Việt. Hình ảnh rõ ràng, lớn, sắc nét. Bố trí hình ảnh vào các folder
tương ứng với mục sản phẩm, mục giới thiệu. Chú thích hình ảnh sản
phẩm bằng cách đặt tên hình ảnh trùng với tên sản phẩm.

D. CÁC THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP ĐỂ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG
- Tên miền sử dụng cho website
- Gói dịch vụ sử dụng
- Tên công ty
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-

Địa chỉ
Đại diện công ty
Mã số Thuế
Điện thoại
Email

-

Đại diện kỹ thuật (người đại diện làm việc trực tiếp với V&A về website)
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN WEBSITE
Giai đoạn

Nội dung

Thời gian

Ký kết hợp đồng
- Hai bên thống nhất chức năng của website.
I
- Thỏa thuận thời gian, hình thức, chi phí thực hiện.
- Ký kết hợp đồng.

II

III

Bên A: Quý khách hàng
Bên B: Fame Media
Thiết kế giao diện
- Cung cấp mầu sắc chủ đạo,
- Thiết kế đồ họa layout gửi bên
logo,
A
xem, đánh giá & chỉnh sửa để
slogan
thống
- Yêu cầu bố cục cơ bản của
website.
nhất giao diện website.
- Danh mục chức năng cơ bản - Đăng ký tên miền và hosting
của
(nếu
website.
có) cho website.
- Tạo email, hướng dẫn cài đặt
email
cho khách hàng.

Xây dựng & Chạy thử (demo)
- Kiểm tra đánh giá, đưa ý kiến - Lập trình chức năng, hoàn
về
chỉnh
demo.
giao diện hai bên đã thống nhất
- Upload bản demo để bên A
- Cung cấp một số dữ liệu (giới kiểm
thiệu, hình ảnh, sản phẩm v.v..)
để
tra.

≤7

≥ 14

đưa lên website.
IV

Chỉnh sửa & Bổ sung
- Phối hợp với bên B xác nhận - Chỉnh sửa và bổ sung những
những
phần
còn thiếu hỗ trợ cập nhật thông
vấn đề còn thiếu.
tin.
- Hướng dẫn và hỗ trợ cập nhật
thông tin.

≤4

V

Nghiệm thu & Vận hành
- Cập nhật thông tin vào
- Hướng dẫn quản trị website để
website, sử
bên
dụng thử các chức năng.
A tự cập nhật thông tin.
- Nêu những vướng mắc, khó - Giải quyết các vấn đề quản trị,
khăn,
lỗi
lỗi phát sinh.
phát sinh.

≤3

VI

Bàn giao & Thanh lý hợp đồng
- Bàn giao, upload website lên
địa
chỉ trang web theo hợp đồng.
- Tiến hành làm thủ tục thanh lý
hợp
đồng.

1

VII

Hoàn thành website
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- Đưa website vào vận hành
chính
thức.
- Tiến hành quảng bá website
theo
hỗ trợ.
VIII

- Tư vấn quảng bá website
(SEO).
- Kiểm tra, theo dõi tình hình
quảng
bá website.

Bảo hành website
- Bảo hành miễn phí, vĩnh viễn
mã
nguồn và giao diện website.
- Khắc phục mọi sự cố trong
vòng
24h.

III. LIÊN HỆ
Văn phòng Công ty Fame Media tại Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ
: 38/3/1 Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn
Điện thoại : 0938 909 901
Email
: danh@famemedia.vn
Website
: www.famemedia.vn
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