
STT Chức năng Diễn giải Chi phí 
(chưa  VAT)

A 5,500,000

1 Trang chủ Thiết kế (theo y/c của KH): 2 đến 3 mẫu để khách hàng 
chọn (có/không sử dụng hiệu ứng flash)

2,000,000

2 Giới thiệu 500,000
3 Tin tức (tối đa 2 cấp) Nhóm tin tức - tin tức 500,000
4 Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ 2 cấp: nhóm sản phẩm - Sản phẩm 500,000

5 Liên hệ - Phản hồi khách hàng Ghi nhận các thông tin do khách hàng phản hồi và trả lời 
email trực tiếp trên Web

500,000

6 Hỗ trợ khách hàng Hướng dẫn thanh toán, giao hàng, hướng dẫn đặt hàng 500,000
7 Hỗ trợ trực tuyến Quản trị nick chat: Yahoo, Skype 500,000
8 Thống kê truy cập Đang truy cập, tổng truy cập (ngày, tháng, tất cả) 500,000
9 Quản trị Web: 1 người dùng Cập nhật: tin, bài, sản phẩm, trả lời khách hàng 0

10 Tối ưu hóa Web theo chuẩn URL Tương thích với máy tìm kiếm: Google,… 0

B 15,500,000
1 Hỏi đáp (Danh sách các câu hỏi thông thường) Do admin trả lời hoặc tự thêm trong phần quản trị 500,000
2 Phân quyền Web nhiều người dùng 1,000,000
3 Đăng tải biểu mẫu thủ tục, văn bản (2 cấp) Loại văn bản - Văn bản (tên, file đính kèm, ngày) 500,000
4 Sản phẩm / Dịch vụ: từ 3 cấp trở lên 1,000,000
5 Tin tức: từ 3 cấp trở lên 500,000
6 Mở thêm 1 chuyên mục Tương tự tin tức (2 cấp) 500,000
7 Mở thêm nhiều hơn 1 chuyên mục  Tương tự tin tức (2 cấp) 1,000,000

8
Chuyên mục: Thông tin Khuyến mãi (KM) của sản 
phẩm. Các mặt hàng KM sẽ được tự động hiển trị 
trong mục này 

Thông tin sản phẩm: có thêm mục KM (nêu rõ: thời gian KM, 
giá KM. Hết thời gian KM: không còn hiện) 1,000,000

9 Tìm kiếm Theo sản phẩm 500,000
10 Cho phép In, Mail, lưu về nội dung của trang Trang tin, sản phẩm 500,000
11 Đặt hàng trên web (giỏ hàng) Tình trạng, xuất báo cáo, in danh sách đặt hàng 2,000,000
12 Xuất đơn hàng ra file xls 1,000,000
13 Phân loại thành viên Đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản 2,000,000
14 Thay đổi banner trang chủ 500,000
15 Quản trị banner, Logo Khách hàng, đối tác 1,000,000
16 Ứng dụng thông báo SMS Khi có đơn hàng (hoặc khi có liên hệ trên Web) 500,000
17 Ứng dụng thông báo email Khi có đơn hàng (hoặc khi có liên hệ trên Web) 500,000
18 Bình luận sản phẩm Lời bình của người duyệt sản phẩm 500,000
19 Bình luận tin tức Lời bình của người duyệt tin 500,000

C
1 Thêm 1 ngôn ngữ: cộng 30%
2 Dịch vụ nhắn tin: 500 đồng/ 1 tin nhắn
3 Web Hosting (1 năm): 1 GB 1,500,000
4 Web Hosting (1 năm): 2 GB 2,000,000

5 Bảo trì Web (1 năm): khi hosting tại N.E.T. 
Khách hàng thiết kế web tại N.E.T, giảm 50%

Cập nhật tin tức, hình ảnh (KH cung cấp và yêu cầu). Theo 
dõi sự cố, đề xuất nâng cấp 

4,000,000

D
1 Ngôn ngữ: Tiếng Việt 0

2 Bảo hành 1 năm 0

3 Công nghệ sử dụng Lập trình: C#, ASP .NET, Cơ sở dữ liệu: SQL Server
4 Phân hệ quản trị cho Admin Đơn giản, dễ sử dụng
5 Dịch vụ cho thuê Web (phần cơ bản): 1 năm Đặt trên máy chủ NET (chi phí ban đầu: 1.000.000) 1,500,000

6 Dịch vụ cho thuê Web (phần CB+MR): 1 năm Đặt trên máy chủ NET (chi phí ban đầu: 3.000.000) 5,000,000
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