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Subject: Chào giá dịch vụ thiết kế website
From MYPAGE
Version 01
No of Page 04
Kính gửi:
Căn cứ vào mô tả công việc về việc thiết kế website của Quý khách, MYPAGE đề xuất phương án với
ngân sách dưới đây. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý khách vui lòng thông tin để chúng tôi hỗ trợ
nhanh chóng.

Lưu ý:
1. Báo giá này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm phát triển (Content marketing, design và
development) các website cùng ngành nghề; website tương tác và hiển thị tốt trên môi
trường Internet, phù hợp với tất cả các thiết bị di động phổ biến hiện nay (từ tablet tới
Smartphone mà công nghệ Responsive Design được MYPAGE triển khai sớm nhất và thành
công tại Việt Nam)
2. Tổng thời gian làm việc là 30 ngày. Thời gian làm việc không bao gồm các ngày nghỉ lễ, thứ
bảy và chủ nhật.
3. Bảng báo giá này dựa trên yêu cầu thiết kế giao diện theo mẫu. Website được phát triển
trên nền tảng Wordpress CMS.
I.

Cấu trúc site (thiết kế lại giao diện theo mẫu https://www.vcsc.com.vn/)
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II. Báo giá dịch vụ thiết kế website
Tổng chi phí thiết kế website là: 7,900,000 đồng (Bảy triệu chín trăm nghìn đồng). Không chịu thuế
VAT.
No

Công việc thực hiện

1

Thiết kế giao diện Responsive

Số lượng

-Đơn giá-

01

3.000.000

Chỉnh sửa giao diện PC theo chuẩn với Bootstrap – HTML5, CSS3
Thiết kế bộ giao diện website trên phiên bản mobile và tablet
-

Trang chủ

-

Trang giới thiệu (Lịch sử, Cổ đông sáng lập, Tầm nhìn sứ mệnh,
Định hướng phát triển…)

-

Trang sản phẩm dịch vụ (Trang danh sách và chi tiết)

-

Trang tin tức (Trang danh sách và chi tiết)
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02

-

Trang cơ hội đầu tư (Trang danh sách và chi tiết)

-

Trang hỗ trợ khách hàng (Trang danh sách và chi tiết)

Phát triển trang web

01

4.900.000

Lập trình Front – End
-

Cắt HTML toàn bộ giao diện website

-

Lập trình các hiệu ứng

-

Thiết kế lại toàn bộ giao diện theo mẫu và chỉnh sửa

-

Thiết kế logo đơn giản phù hợp giao diện

-

Tích hợp live chat

Lập trình Back – End
-

Quản lý chuyên mục

-

Quản lý nội dung tin tức – bài viết (Giới thiệu, tin tức & sự
kiện )

-

Quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm

-

Quản lý dịch vụ

-

Quản lý tuyển dụng

-

Quản lý thông tin liên hệ

-

Quản lý banner

-

Tiện ích khác
o Facebook comment
o Social plugin
o Google Map
o Youtube Embed
o Live chat

Cài đặt và hướng dẫn xem báo cáo Google Analytics
Tối ưu trang web – SEO onpage
03

04

Ngôn ngữ thể hiện trên website
-

Tiếng Việt,

-

Tiếng Anh

Cài đặt thông tin ban đầu cho website

Hỗ trợ

Cập nhật 20 bài viết, sản phẩm cho website
05

Lập trình responsive cho Tablet và Smartphone
-

Các thiết bị chạy trên hệ điều hành IOS: Iphone 4, Iphone
5, Iphone 5s, Iphone 6, Iphone 6s...

-

Các thiết bị chạy trên hệ điều hành Android: Samsung
galaxy s2, Samsung galaxy s3, Samsung galaxy s6…

06

Đào tạo và chuyển giao website
-

Hướng dẫn quản trị, cập nhật nội dung cho website
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Không tính phí

07

Chuyển giao trang web – bảo trì 12 tháng

Hosting và domain, băng thông
-

Tặng tên miền (com,.net) - 1 năm

-

Hosting dung lượng 2,8Gb - 1 năm

-

Băng thông không giới hạn

Hỗ trợ

Thành tiền

7,900,000

Bằng chữ: Bảy triệu chín trăm nghìn đồng / Không chịu thuế VAT
Đơn vị tính: vnđ
A/ Sản phẩm cuối cùng Doanh nghiệp nhận được
1. Website đẹp, hiện đại và đơn giản theo cách nhìn chuyên nghiệp
2. Website thể hiện được hình ảnh Doanh nghiệp rõ ràng và sắc nét
3. Website thể hiện được thế mạnh sản phẩm
4. Website hoạt động hiệu quả
B/ Các dịch vụ hỗ trợ không tính phí
1. MYPAGE hỗ trợ hướng dẫn, cài đặt Google Analytics cho khách hàng
2. Các yêu cầu điều chỉnh trong quá trình triển khai không làm thay đổi định hướng thiết
kế, cấu trúc website,… các thay đổi này < 2% giá trị hợp đồng sẽ được MYPAGE hỗ trợ
điều chỉnh mà không tính thêm phí 2 lần.
C/ Cam kết KPI
1. Website đạt chuẩn Worldwide; trong đó đạt chuẩn với các Thiết bị di động và được thân
thiện với Google.
2. Áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay: UX Testing; Eye Tracking,… đo lường
hành vi người dùng giúp website hoạt động hiệu quả nhất.
.
III. KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI:
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MỘT VÀI WEBSITE CHÚNG TÔI ĐÃ XÂY DỰNG:


http://www.burgerking.vn



http://www.vinastarmotors.com.vn



http://www.dunkindonuts.vn



http://donghohanghieu.com



http://www.kiamotorsvietnam.com.vn



http://thegioituixach.com.vn



http://vtmusic.com.vn



http://vitamart.vn



http://thegioianhngu.com



http://adtdecor.com.vn



http://phuckhang.vn



http://binhanh.com.vn



http://ktctrainingvn.com



http://sieuthinoithatsaigon.com.vn

Chúng tôi có khả năng thực hiện các dự án online, on mobile, on Retail (Xây dựng chiến lược
thương hiệu online, chiến lược web, UX Design, tiếp thị web, tiếp thị mạng xã hội…)
Với nguồn lực hiện có chúng tôi tự tin thực hiện dự án này với hiệu quả cao hơn mong đợi từ
yêu cầu của Quý khách.
Trân trọng kính chào,
Thúy An
Mobile: 0934 37 73 73

_01./ Báo giá này có giá trị trong vòng 07 ngày
- Giá trên thực hiện vào ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
- Nếu triển khai vào ngày Thứ 7, Chủ Nhật, vui lòng cộng
thêm 10%.
- Báo giá không bao gồm chi phí dịch thuật.
- Báo giá không bao gồm chi phí Domain, Server.
- Nếu làm từng phần sẽ báo giá lại.
_02./ Tiến độ thanh toán:
- Đợt 1: 50% ngay khi ký hợp đồng.
- Đợt 2: Thanh toán 50% ngay sau khi nghiệm thu.
_03./ Thời gian triển khai dự kiến
- Là 30 ngày làm việc;
- Tính từ lúc nhận thanh toán đợt 1.
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