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BẢNG BÁO GIÁ XÂY DỰNG WEBSITE DOANH NGHIỆP 
---------  --------- 

 Module Web động.   

I. Module Sơ cấp: 6.000.000 VNĐ 

• Trang chủ…………………………………………………...  

• Banner động………………………………………………...  

• Giới thiệu…………………………………………………… 

• Tin tức………………………………………………………  

• Sự kiện……………………………………………………… 

• Dịch vụ……………………………………………………... 

• Sản phẩm……………………………………………………  

• Tuyển dụng…………………………………………………  

• Liên hệ……………………………………………………… 

• Bản đồ………………………………………………………  

• Quảng cáo…………………………………………………..  

• Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến………………………………… 

• Thống kê truy cập…………………………………………... 

• Chức năng tiện ích………………………………………….. 

• Liên kết website…………………………………………….  

• Bảng quản trị……………………………………………….. 

 

II. Module nâng cao : 

• Tìm kiếm nâng cao …………………………………………    2.000.000    

• Đăng ký, đăng nhập thành viên…………………………….     2.000.000    

• Phân quyền sử dụng………………………………………...     2.000.000 

• Quản lý đăng tin – cập nhật sản phẩm………………………    2.000.000   

• Giỏ Hàng…………………………………………………… 2.000.000   

• Phân chia khu vực …………………………………………  2.000.000   

• Quản lý camera ……………………………………………. 2.000.000   

• Booking Online …………………………………………….     2.500.000   

• Quản lý tour, khách sạn……………………………………. 2.500.000    

• Đăng tin rao văṭ………………………………………......... 3.000.000   
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• Thanh toán Ngân hàng……………………………………...     4.000.000 

• Diêñ đàn…………………………………………………….     5.000.0000   

• Ngôn ngữ…………………………………………………...     30 % 

• Repontsive (Giao diện mobile)……………………..............     50 % 

 

[Mô hình website này chỉ tích hợp một ngôn ngữ (Tiếng Việt), nếu Quý khách hàng có nhu 

cầu tích hợp thêm ngôn ngữ khác thì chi phí sẽ tính thêm 30% giá trị website theo ngôn 

ngữ gốc (Tiếng Việt)]. 

 

 Thiết kế Website  

      -  Xử lý hình ảnh, thiết kế banner, các phần khác liên quan đến thiết kế. 

- Tư vấn và hướng dẫn cập nhật thông tin. 

- Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/24. 

- Xử lý miễn phí hình ảnh sản phẩm cho khách hàng (Tối đa 20 sản phẩm). 

- Quảng bá thương hiệu qua website. 

 Đăng ký tên miền quốc tế, Hosting, cập nhật thông tin lên mạng, bảo trì 12 tháng: 

- Đề xuất hosting hoạt động ổn định cho website từ 5GB – 10GB 

 Quy định chung:  

- Trong trường hợp website được hoàn thành bản thiết kế, quý khách sẽ duyệt thống nhất 

bản demo với nhân viên kỹ thuật để lập trình chính xác, sau khi thống nhất và chuyển 

qua lập trình bản demo đó sẽ không chỉnh sửa được nữa. 

 

  Thời gian thực hiện: 
Trong vòng 4 - 8 tuần kể từ ngày ký hợp đồng, Bên Công ty NiNa sẽ cung cấp sản phẩm hoàn 
thiện cho khách hàng. Tiến độ thiết kế website cụ thể như sau: 

- Tuần 1: Lấy hình ảnh – ý tưởng của khách hàng về bố cục, màu sắc của website và tiến 
hành thiết kế giao diện layout – demo của website. 

- Tuần 2 - 4: Khách hàng chỉnh sửa và duyệt demo để bắt đầu tiến hành lập trình website. 

- Tuần 5 - 7: Hoàn thiện website và update hình ảnh trước cho khách hàng (Tối đa 20 sản 
phẩm). 

- Tuần 8: Bàn giao website và trang quản trị cho khách hàng. Hướng dẫn quản trị website 
cho khách hàng. 

• Lưu ý : Tiến độ thực hiện trên không tính thời gian trong quá trình duyệt và chỉnh sửa 
demo của KH. 
 

 Hình thức thanh toán: 
+ Ngay sau khi hợp đồng đươc ký kết, khách hàng thanh toán cho Công ty NiNa 100% chi 
phí Hosting và Tên miền (Vì Hosting và Tên miền, Công ty NINA phải thanh toán 100% 
cho nhà cung cấp trước khi khởi tạo tên miền và chia hosting). 
+ Phí thiết kế website thanh toán chia thành 02 đợt:   

                - Đợt 1: Thanh toán 50% tổng giá trị hợp đồng website ngay khi hợp đồng được ký kết. 
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                - Đợt 2: Nghiệm thu 50% giá trị hợp đồng còn lại khi bàn giao website và thanh lý hợp 
đồng. 

- Thanh toán bằng Tiền mặt hoặc Chuyển khoản. 

- Sản phẩm không chịu Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT). 
 Chính sách bảo hành bảo trì :  

- Bảo hành website trong vòng 12 tháng. Và sau khi hết hạn bảo hành sẽ chuyển sang bảo 
trì vĩnh viễn. 

- Bảo trì máy chủ định kỳ, cập nhật dữ liệu – hình ảnh website hàng tháng (nếu khách hàng 
sử dụng hosting tại Công ty NiNa). 

- Chuyển giao mẫu kết quả khi khách hàng yêu cầu, 

- Hỗ trợ tài liệu, huấn luyện chuyển giao công cụ quản trị miễn phí (1 lần). 

- Tặng phần mềm resize ảnh miễn phí (nếu khách hàng yêu cầu). 
 


