BÁO GIÁ THIẾT KẾ WEBSITE GIỚI THIỆU
Tính năng chi tiết thể hiện trên website

MÔ TẢ DỰ ÁN
MODULE

CHỨC NĂNG

Giao diện

 Bố cục gọn gàng, ấn tượng và thân thiện với người sử dụng
 Màu sắc chủ đạo của website tùy theo yêu cầu của khách hàng
hoặc phối hợp với màu sắc của logo sẵn có .
 Tương thích với các trình duyệt hiện đại hiện nay như Firefox,
Chrome, Safari…
 Tương tác tốt trên các thiết bị : Mobile , Desktop, Tablet

Tối ưu

 Bố cục chuẩn SEO
 Chuẩn W3C
 Tốc độ tối ưu đạt > 70 điểm với thước đo google speed

Bảo mật

 Website tuyệt đối an toàn, độ bảo mật cao tránh tình trạng bị tấn
công, hack data…

Các hạng mục

 Trang chủ :
o Hình ảnh slider chạy ngang màn hình
o Giới thiệu sơ lược về công ty , tổ chức
o Các danh mục được chọn hiển thị ra trang chủ
o Danh sách đối tác dạng slider (nếu có)
 Giới thiệu
o Giới thiệu chi tiết về doanh nghiệp, tổ chức
 Trang danh mục
o Quản trị có thể tạo không giới hạn về số lượng và lĩnh vực
cho danh mục (vd : tin tức, dịch vụ, sản phẩm…)
 Liên hệ
o Có form liên hệ , thư được gửi về email người quản trị
website
o Có tích hợp google map để khách hàng dễ dàng định vị tổ
chức
 Xây dựng các trang theo yêu cầu khách hàng (bàn cụ thể khi trao
đổi trực tiếp, chức năng có thể ảnh hưởng đến tổng chi phí)

-

Website có tích hợp live chat , giúp doanh nghiệp tiếp cận và trao
đổi với khách hàng ngay sau khi khách hàng truy cập website .
Thư khách hàng liên hệ với doanh nghiệp được gửi về email
quản trị thông báo để kịp thời liên hệ với khách

-

Tổng chi phí

5.000.000 VNĐ

Khuyến mại

1 năm sử dụng hosting và domain(.com) trị giá : 1.240.000 VNĐ

(Thời gian có hạn)

LỊCH TRÌNH DỰ ÁN
CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

Thiết kế

2 ngày

Lập trình

14 Ngày

Kiểm tra

1 Ngày

Tổng thời gian

17 Ngày

KÝ KẾT VÀ THANH TOÁN


Ngay sau ký hợp đồng, bên B thanh toán cho bên A 50% / Tổng chi phí

 Sau khi bàn giao sản phẩm hoàn thiện, bên B thanh toán cho bên A nốt 50% và tiến hành thanh
lý hợp đồng.
Lưu ý :
- Các yêu cầu không nằm trong bản mô tả chức năng ban đầu sẽ được tính vào chi phí phát sinh
- Hai bên sẽ thỏa thuận chi phí phát sinh và lượng thông tin phát sinh vào phụ lục hợp đồng
- Thông tin bàn giao sản phẩm: source code, tài khoản quản trị, hướng dẫn sử dụng

BẢO HÀNH
 Bào hành website trong suốt quá trình sử dụng .
 Nhận nâng cấp nếu khách hàng có yêu cầu, miễn phí đối với các chức năng dễ, tốn ít thời gian
Trên đây là báo giá chi tiết và quy trình thiết kế xây dựng website giới thiệu doanh nghiệp, tổ chức . Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc
cần trao đổi thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng cảm ơn !

