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BÁO GIÁ THIẾT KẾ WEBSITE

Gửi đến:

Quý khách hàng

Từ: mainisan

Người nhận: Quý Khách Hàng

Năm: 2017

Liên hệ:

Email: sale@mainisan.com

0946341480

Cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan tâm đ ến dịch vụ của MAINISAN. Chúng tôi xin gửi đến quý
khách hàng bảng báo giá thiết kế website theo yêu cầu ( bố cục, màu sắc, phong thủy theo ý thích
của khách hàng):
Lưu ý:
Chi phí thiết kế web không chịu phí giá trị gia tăng
Báo giá này có giá trị trong 15 ngày kể từ ngày gửi
Thêm 1 ngôn ngữ khác +100% giá trị website
Không bao gồm chi phí chụp ảnh, quay phim
Không bao gồm chi phí dịch thuật

CÔNG TY TNHH MAINISAN
Điện Thoại: 0946.3414.80
Email: sale@mainisan.com

MST: 0312998182
Website: www.mainisan.com
Office: 187/7 Điện Biên Phủ – P. Đa Kao Quận 1, TPHCM
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Báo giá website

STT

Nội dung

Phí
Thanh toán

Phí
năm tiếp theo

1

Phí Khởi Tạo Dịch Vụ

100.000 VNĐ

0 VNĐ

2

Đầy đủ chức năng website
Bán hàng

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

3

Thiết kế giao diện mobile
web tương thích trên tất cả
các thiết bị như:
máy tính bảng, điện thoại di
động, PC, laptop

Thiết kế tương thích

Thiết kế tương thích

1.000.000 VNĐ /năm

1.000.000 VNĐ /năm

Hosting lưu trữ
Dung lượng 1G

4

Tên miền khách chọn:

5

300 nghìn – domain quốc tế
800 ngìn – domain việt nam

Miễn phí tên miền quốc tế

Miễn phí tên miền quốc tế

6

Phí quản lý, bakup 12 tháng

0 VNĐ

0 VNĐ

7

Hướng dẫn vận hành
website

0 VNĐ

0 VNĐ

8

TỔNG CHI PHÍ

1.100.000 VNĐ
Đăng ký - 0946341480

1.000.000 VNĐ
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NỘI DUNG BẢNG BÁO GIÁ
Nội dung:

Trang

Overview
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Hệ thống quản trị (bac kend)
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OVERVIEW

Về chúng tôi
Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế website, Hosting, Domain, dịch vụ SEO và Google
Adwords.

Nhiệm Vụ
Trở thành một trong những công ty nổi bật tại TPHCM về cung cấp dịch vụ trực tuyến

Tầm Nhìn
Chúng tôi luôn hướng đến hiệu quả của khách hàng, mang đến dịch vụ thiết kế website tỉ mỉ đến
từng chi tiết.

Mục tiêu
Trở thành công ty hàng đâu về lĩnh vực công nghệ thông tin trong 20 năm tới.

Tại sao chon chúng tôi
Đây là nhưng lý do:
1. Chúng tôi cung cấp giải pháp mang lại lợi nhuận cho bạn
2. Luôn hướng tới hiệu quả kinh doanh của khách hàng
3. Phong cách làm việc đơn giản , nhanh, gọn, chính xác.
4. Chúng tôi không cạnh tranh về giá chỉ cạnh tranh về chất lượng
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I.Tiêu chuẩn web và kỹ thuật
1.Phong cách thiết kế
Giao diện thiết kế khoa học, đảm bảo tính mỹ thuật, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của
công ty
Bố cục logic tra cứu thông tin nhanh chóng
Luôn khuyến khích khách hàng thiết kế website responsive nhằm mạng lại hiểu quả kinh
doanh tốt nhất
2.Màu sắc/ Hình ảnh /Menu
Sử dụng màu sắc đúng tông màu nhận diện thương hiệu đặc trưng theo từng lĩnh vực hoạt
động của khách hàng
Hình ảnh tối ưu đúng kích thước và dung lượng nhằm tăng tốc độ truy cập web
Luôn sử dụng menu responsive trên giao diện mobile nhằm tăng khả năng tìm kiếm thông
tin của khách hàng khi truy cập
2.Kỹ thuật/ Bảo mật
Website dạng chuẩn google, tối ưu link thân thiện,thẻ mô tả, title, descriptions…
Website lập trình bằng PHP cơ sở dữ liệu MySQL quản trị trên nền tảng CMS wordpress.
Website tự động hiển thị các thiết bị di động, ipad
Website được lưu trữ và bakup hàng tuần luôn đảm bảo cho website hoạt động ổn định
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II.Hệ thống quản trị (back end)
Backend là nơi mà khách hàng có thể quản lý thông tin website, thực hiện các chức năng thêm xóa,
sửa, update hình ảnh bài viết, cấu hình SEO, title , description…
1.Quản trị cấu hình chung
Hệ thông quản trị đơn giản được phát triển trên CMS Wordpress đầy đủ các cài đặt chung
như, thay đổi tiêu đề website cấu hình SEO từng bài viết chuyên mục, đặc biệt là tính năng
tối ưu quét rác cho website để đạt tốc độ load nhanh nhất
2.Quản trị danh mục/sản phẩm
Quản trị thêm xóa sửa danh mục sản phẩm, tính năng tìm kiếm, phân loại sản phẩm, search
tìm sản phẩm nhanh.
3.Quản trị menu/banner/hình ảnh
Quản trị thêm xóa, sửa, menu, banner, hình ảnh trên website thao tát đơn giản dễ dàng thực
hiện

4.Quản trị thành viên
Bộ quản trị website được phần làm nhiều cấp giúp cho quá trình kiểm soát được dễ dàng
Admin(quản trị cao nhất) có thể quản lý được tất cả dịch vụ thông tin toàn bộ website
Shop manager (chuyên quản lý shop)
Công tác viên( chỉ có thể quản lý được bài viết
Danh sách user chi tiết admin có thể thay đổi quyền hạng của từng thành viên
5.Quản trị khác
Một số chức năng quản trị khác khách hàng có thể tham khảo tại: help.mainisan.com
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III.Giao diện website (font end)
Font end đây là giao diện website mà khách hàng nhìn thấy khi truy cập website. Đây là giao diện
chức năng chung cho website bán hàng và website dịch vụ, giới thiệu
STT

1

CHỨC NĂNG CHÍNH

Giao diện

2

Trang chủ

3

Module giới thiệu

4

Module sản phẩm/dịch dụ

7

CHI TIẾT
+ Giao diện dựa trên hệ thống nhận diện thương
hiệu của khách hàng để xây dựng giao diện riêng, đặc
trưng theo từng lĩnh vực hoạt độngcủa khách hàng
+ Bao gồm thiết kế mỹ thuật 01 trang giao
diện dùng cho cả trang chủ và các trang trong
+ Màu sắc theo tone màu của khách hàng yêu
cầu Hiển thị đầy đủ các danh mục menu, các banner
sẽ thể hiện flash bằng những hình ảnh sản phẩm và
logo thương hiệu của công ty
+ Tổng hợp các nội dung chính của website, bố cục
hài hòa, dễ nhìn.
+ Banner, logo và slogan của công ty trìnhấn
tượng.
+ Slide show trình diễn các hình ảnh tổng quan
không gian và hoạt động của công ty.
+ Tổng hợp các sản phẩm dịch vụ và tin tức của
công ty.
– Giới thiệu về công ty.
– Giới thiệu tổng quan ngành nghề – dịch vụ.
– Các thành tựu, chứng nhận đạt được.
– Lĩnh vực hoạt động
– Sứ mệnh tầm nhìn
– …….Thêm các mục khác không giới hạn
Cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết
về các sản phẩm dịch vụ được chia theo danh mục.
Mỗi danh mục có nhiều sản phẩm bên trong trình bày
dưới dạng list sản phẩm/dịch vụ. Các thành phần này
có thể bao gồm hình ảnh, mô tả và giá thành. – Chi
tiết về sản phẩm và dịch vụ
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Module giỏ hàng, đặt hàng
online

Thống kê truy cập

7

Module tin tức

8

Module tuyển dụng

9

Module khách hàng/đối tác

10

Hỗ trợ trực tuyến/Live chat

11

Liên hệ, sơ đồ đường đi

12

Ngôn ngữ/tìm kiếm

8

Module này cho phép người xem thêm/bớt/cập nhật
số lượng của một hoặc nhiều sản phẩm trước khi gởi
đơn đặt hàng đến doanh nghiệp của bạn. Giỏ hàng sẽ
hiển thị các sản phẩm đã được chọn cùng số lượng đặt
hàng và tổng tiền cần thanh toán. – Chi tiết giỏ hàng
– Thống kê lượt truy cập trong ngày
– Thống kê tổng số lượt truy cập
– Thống kê số người Online
+ Tin khuyến mãi
+ Tin Tuyển dụng
+ Nhóm tin N (Thêm không giới hạn)– Chi tiết tin
tức: Bao gồm tên tin tức, mô tả ngắn, mô tả chi tiết
và hình ảnh đi kèm, có thể upload được nhiều hình
ảnh chèn vào nội dung bài viết trong
+ Tin tuyển dụng A
+ Tin tuyển dụng B – Chi tiết tuyển dụng
Tổng hợp các hình ảnh/logo quảng cáo của các đối
tác và khách hàng.
Công cụ này sẽ đặt một biểu tượng (dạng hình ảnh)
Yahoo Messenger lên website, biểu tượng này sẽ thay
đổi trạng thái tùy theo tình trạng online/offline. Người
xem click vào biểu tượng đó để mở cửa sổ chat
(Yahoo Messenger) và trao đổi trực tiếp với công ty.
Được tích hợp công cụ chat trực tuyến với khách
hàng, nhận biết được khách hàng đang online trên
website và chủ động chát với khách

+ Cung cấp địa chỉ và số điện thoại liên hệ của công
ty.
+Cho phép người xem liên hệ với công ty, doanh
nghiệp thông qua form liên hệ trên web.
+ Hiển thị sơ đồ đường đi đến công ty.
Tiếng việt, + Tiếng Anh
Tìm kiếm sản phẩm bằng Seach trên website
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Bảng giá
IV.Bảng giá (HOSTING)

Bảng giá Hosting( Lưu trữ website)
BẢNG GIÁ HOSTING - DIRECT ADMIN
CƠ BẢN

BÁN HÀNG

CHUYÊN NGHIỆP

1.000.000
vnđ/năm

2.000.000
vnđ/ năm

3.000.000
vnđ/năm

1000MB
Dung Lượng

2000MB
Dung Lượng

3000MB
Dung Lượng

30G
Băng Thông

Unlimited
Băng Thông

Unlimited
Băng Thông

Số sản phẩm
<200 sản phẩm

Số sản phẩm
>=500 sản phẩm

Số sản phẩm
>1500 s ản phẩm

Unlimited
Sub Domain

Unlimited
Sub Domain

Unlimited
Sub Domain

3
My SQL

5
My SQL

7
My SQL

QuẢN LÝ
DIRECT ADMIN

QuẢN LÝ
DIRECT ADMIN

QuẢN LÝ
DIRECT ADMIN

FTP
3

FTP
5

FTP
7

9
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V.Tổng chi phí thực hiện thanh toán

STT

Nội dung

1

% giá trị hợp đồng ngay sau khí hợp đồng

2

% giá trị hợp đồng bàn giao thanh lý website

Số Tiền
100.000 VNĐ
Phí Khởi Tạo
1 Triệu đồng
Sau khi bàn giao website

VI.Bảo Hành – ƯU Đãi

Bảo hành vĩnh viễn khi thiết kế website
Tất cả các website MAINISAN thiết kế đều được bảo hành vĩnh viễn. Website của quý khách sẽ
được MAINISAN bảo hành trọn đời trong thời gian hoạt động sử dụng hosting tại công ty. Cho
đến khi quý khách không muốn duy trì website.
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