
 

Asadomark 

1/6 

BẢNG BÁO GIÁ 
DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE 

Số: 05/2020/BG-AM 
 

Asadomark cung cấp các gói website trọn gói bao gồm tên miền, hosting, hệ thống 
email theo tên miền cho khách hàng doanh nghiệp. Kính gửi tới quý khách bảng báo 
giá các gói dịch vụ sau: 
 

Gói Cơ Bản: 5.000.000 VNĐ 
Gói web Cơ Bản được thiết kế theo phong cách riêng dựa trên đặc thù ngành nghề của 
khách hàng. Trang web sử dụng bộ mã gốc WordPress cho phép khách hàng chủ động 
quản lý và cập nhật nội dung, đăng thêm tin tức, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ, liên lạc… 
 

 
 

 

Hệ thống 
trang tiêu 
chuẩn 

 Trang chủ 
 Trang giới thiệu 
 Trang sản phẩm 
 Trang dịch vụ 
 Trang liên hệ 
 Bản đồ chỉ địa điểm 

Tên miền 1 Tên miền quốc tế (.com; .net; .info) 

Dung lượng 
lưu trữ 

Hosting riêng, có phần quản trị, ftp 
500 MB  

Email 10 email theo tên miền (ten@congty.com) 

Ứng dụng  Tự quản trị nội dung 
 Thống kê hiệu quả truy cập, từ khóa, 
trang dẫn đến website 
 Hỗ trợ chat trực tuyến (FB, Zalo) 
 Sao lưu dữ liệu mỗi tháng 
 Ứng dụng quản lý và đăng tin từ đtdđ 

 Nút gọi từ đtdđ 

Quảng cáo Đăng tin quảng cáo doanh nghiệp tại trang 
tin doanh nghiệp Sevihub.com 
Facebook Page 
Soạn 5 tin cơ bản 

Dịch vụ Bảo hành 6 tháng, sao lưu phục hồi 1 năm 

Hoàn thành 5 ngày 
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Gói Doanh Nghiệp: 7.000.000 VNĐ 
Gói web Doanh Nghiệp được thiết kế bằng bộ mã gốc WordPress nhúng các công cụ cho 
phép thay đổi giao diện, tối ưu tìm kiếm, cho phép khách hàng vừa có thể chủ động cập 
nhật nội dung, đăng thêm tin tức, hình ảnh, sản phẩm đồng thời thể hiện các hiệu ứng 
hình ảnh động, menu chuyển cảnh sinh động. 
 

 
 

 

Hệ thống 
trang tiêu 
chuẩn 

 Hình ảnh xử lý kỹ 
 Trang chủ 
 Trang giới thiệu 
 Trang sản phẩm 
 Trang tin tức 
 Trang tuyển dụng 
 Trang liên hệ 

 Bản đồ chỉ địa điểm 

Tên miền 1 Tên miền quốc tế (.com; .net; .info) 

Dung lượng 
lưu trữ 

Hosting riêng, có phần quản trị, ftp 
500 MB  

Email 10 email theo tên miền (ten@congty.com) 

Ứng dụng  Tự quản trị nội dung 
 Thống kê hiệu quả truy cập, từ khóa, 
trang dẫn đến website 
 Hỗ trợ chat trực tuyến (FB, Zalo) 
 Sao lưu dữ liệu mỗi tháng 
 Ứng dụng quản lý và đăng tin từ đtdđ 

 Nút gọi từ đtdđ 

Quảng cáo Đăng tin quảng cáo doanh nghiệp tại trang 
tin doanh nghiệp Sevihub.com 
Facebook Page 
Soạn 10 tin liên quan ngành nghề 

Dịch vụ Bảo hành 6 tháng, sao lưu phục hồi 1 năm 

Hoàn thành 7 ngày 

 
Asadomark hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu các tính năng và từ khóa của trang web để phục 
vụ việc marketing trực tuyến đồng thời quảng cáo trang web của khách hàng tại trang 
tin tức doanh nghiệp Sevihub.com trong 6 tháng liên tiếp. 
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Gói Web Riêng: 9.000.000 VNĐ - thiết kế theo yêu cầu 
Gói Web Riêng bao gồm thiết kế một trang web theo tiêu chuẩn doanh nghiệp cho phép 
khách hàng chủ động cập nhật nội dung, đăng thêm tin tức, hình ảnh, sản phẩm. Trang 
web sử dụng hình ảnh được xử lý kỹ và được thiết kế, tổ chức theo yêu cầu, ý tưởng của 
khách hàng giúp khách hàng có một trang web ưng ý và hoàn thiện nhất. 
 

 
 

 
 

 

Hệ thống 
trang tiêu 
chuẩn 

 Trang intro 
 Trang chủ 
 Trang giới thiệu 
 Trang sản phẩm 
 Trang tin tức 
 Trang khách hàng 
 Trang liên hệ 

 Bản đồ chỉ địa điểm 

Tên miền 1 Tên miền quốc tế (.com; .net; .info) 

Dung lượng 
lưu trữ 

Hosting riêng, có phần quản trị, ftp 
500 MB  

Email 10 email theo tên miền (ten@congty.com) 

Ứng dụng  Tự quản trị nội dung 
 Thống kê hiệu quả truy cập, từ khóa, 
trang dẫn đến website 
 Hỗ trợ chat trực tuyến (FB, Zalo) 
 Sao lưu dữ liệu mỗi tháng 
 Ứng dụng quản lý và đăng tin từ đtdđ 

 Ứng dụng chat trực tiếp trên web 
 Nút gọi từ đtdđ 

Quảng cáo Đăng tin quảng cáo doanh nghiệp tại trang 
tin doanh nghiệp Sevihub.com 
Facebook Page 
Soạn 10 tin liên quan ngành nghề 

Dịch vụ Bảo hành 6 tháng, sao lưu phục hồi 1 năm 

Hoàn thành 10 ngày 

 
Asadomark có thể hỗ trợ khách hàng chụp ảnh sản phẩm, xử lý hình ảnh kỹ lưỡng để có 
những hình ảnh đẹp nhất đưa vào trang web giúp khách hàng thể hiện được hết ý tưởng 
của mình. 
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Gói Thương Mại Điện Tử: 15.000.000 VNĐ 
Gói web Thương Mại Điện Tử bao gồm thiết kế một trang web theo tiêu chuẩn thương 
mại điện tử có đầy đủ chức năng của một trang web bán hàng qua mạng. Trang web 
thiết kế bằng bộ mã gốc WordPress cho phép khách hàng chủ động cập nhật nội dung, 
đăng thêm tin tức, hình ảnh, sản phẩm. Chức năng thương mại điện tử giúp doanh nghiệp 
mở thêm kênh kinh doanh tự động qua mạng, thu thập thông tin khách hàng, quản lý 
các đơn hàng phát sinh. 
 

 

Hệ thống 
trang tiêu 
chuẩn 

 Trang chủ 
 Trang sản phẩm 
  ➢ Giỏ mua hàng (shopping cart): cho 
phép chọn mua hàng trong trang sản 
phẩm, thống kê các mặt hàng và giá trị 
giỏ hàng. 
  ➢ Quản lý thông tin khách hàng: lập đơn 
hàng, lưu lại thông tin người mua hàng, 
xuất email ra danh sách khách hàng và 
đơn hàng.  
 Trang tin tức  
 Trang sự kiện và khuyến mãi 
 Trang quảng cáo và đối tác 
 Trang liên hệ 
 Bản đồ chỉ địa điểm 

Tên miền 1 Tên miền quốc tế (.com; .net; .info) 

Dung lượng 
lưu trữ 

Hosting riêng, có phần quản trị, ftp 
3 GB  

Email 20 email theo tên miền (ten@congty.com) 

Ứng dụng  Tự quản trị nội dung 
 Quản lý đơn hàng, khách hàng 
 Thống kê hiệu quả truy cập, từ khóa, 
trang dẫn đến website 
 Hỗ trợ chat trực tuyến (FB, Zalo) 
 Sao lưu dữ liệu mỗi tháng 
 Ứng dụng quản lý và đăng tin từ đtdđ 
 Ứng dụng chat trực tiếp trên web 

 Nút gọi từ đtdđ 

Quảng cáo Đăng tin quảng cáo doanh nghiệp tại trang 
tin doanh nghiệp Sevihub.com 
Facebook Page 
Soạn 50 sản phẩm mẫu 

Dịch vụ Bảo hành 6 tháng, sao lưu phục hồi 1 năm 

Hoàn thành 30 ngày 
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Giỏ mua hàng: Là một chương trình phần mềm có tính năng bán hàng qua mạng. Người 
mua chọn lựa các sản phẩm, số lượng và đặt chúng vào giỏ hàng. Bên trong giỏ hàng tự 
động lập phiếu mua hàng với mặt hàng, giá cả, số lượng, tính tổng giá trị đơn hàng và 
gửi đơn đặt hàng về email của doanh nghiệp. Đây là một không gian đặt hàng trực tuyến 
suốt 24h/ngày. Giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng, kho bãi khi trưng 
bày hàng hóa.  
 

Các tiêu chuẩn chung 
Dưới đây là một số tiêu chuẩn chung của dịch vụ thiết kế website: 
 Ngôn ngữ thể hiện: Ngôn ngữ mặc định: Tiếng Việt 
 Phương thức thanh toán:  

Thanh toán 70% ngay sau khi ký hợp đồng,  
Thanh toán 30% khi bàn giao hoàn tất website. 

 Chế độ bảo trì:  
Thời gian bảo trì: 6 tháng từ lúc bàn giao website cho khách.  
Nội dung bảo trì: Sửa các lỗi phát sinh do lập trình (nếu có), khắc phục sự cố, chống 
hacker, chống virus, sao lưu dữ liệu. 
 
 Dịch vụ quảng cáo website: Đăng tin quảng cáo doanh nghiệp tại trang tin doanh 
nghiệp Sevihub.com 
Khi tham gia thực hiện website tại Asadomark khách hàng sẽ được lập một tài khoản trên 
trang tin doanh nghiệp Sevihub.com dùng để đăng các tin chào mua, chào bán, tin tuyển 
dụng, tin tức doanh nghiệp. Việc này sẽ giúp quảng bá công ty và thu hút người dùng 
ghé thăm trang web vừa tạo của doanh nghiệp. Thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm 
của bạn sẽ được đặt tại đây như một tin tức do chính trang tin doanh nghiệp Sevihub.com 
thực hiện và sẽ được quảng bá rộng rãi.  
 
 Duy trì website: Để trang web hoạt động liên tục, hàng năm khách hàng phải thanh 
toán một khoản phí duy trì là 1.000.000 đồng để thuê tên miền và dung lượng lưu trữ. 
Chi phí duy trì tùy thuộc vào tên miền và loại dung lượng khách hàng đã chọn.  
 

Các dịch vụ tùy chọn 

Các dịch vụ tùy chọn kèm theo dịch vụ thiết kế web: 
 Thêm ngôn ngữ:   Tiếng Anh:  1.000.000 VNĐ 

   Tiếng Hoa:  1.500.000 VNĐ 
   Tiếng Hàn:  1.700.000 VNĐ 

Tiếng Nhật:  1.900.000 VNĐ 
 
 Dịch vụ cập nhật thông tin và bảo trì website:  
Cập nhật thông tin cơ bản và bảo trì website: 400.000/năm (4 lần/năm) 
Cập nhật thông tin, hình ảnh, sản phẩm và bảo trì website: 600.000/năm (6 lần) 
 
 Các chức năng chọn thêm 
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STT Dịch vụ - Chức năng Giá (VNĐ) ✓ 

1 Tự động cập nhật tin tức (RSS) từ báo điện tử 500.000  

2 Mua hàng trực tuyến, giỏ hàng, đơn hàng 1.500.000  

3 Trang intro với hình ảnh, âm thanh (Flash intro) 500.000  

4 Chèn nhạc nền chạy trực tiếp trên web 200.000  

5 Chèn đoạn video chạy trực tiếp trên web 500.000  

6 Chèn banner quảng cáo chạy hai bên trang web 500.000  

7 Chèn bảng giá vàng, ngoại tệ, chứng khoán 500.000  

8 Mục bình chọn, chức năng tạo và quản lý bình chọn 500.000  

9 Mục hỏi đáp, chức năng quản lý hỏi đáp  500.000  

10 Mục thư viện hình ảnh (Gallery) 500.000  

11 Diễn đàn thảo luận (Forum) 1.000.000  

12 Quảng cáo trên 10 trang rao vặt và diễn đàn uy tín 500.000  

 
 Tên miền (Domain):  

Dạng tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì / năm 

.com;  .net;  .info;  .biz   miễn phí 300.000 

.vn 500.000 700.000 

.com.vn; .net.vn; .edu.vn 450.000 500.000 

 
 Dung lượng lưu trữ (Hosting): 

Dung lượng 250 MB 500 MB 800 MB 1500 MB 

Băng thông 5 GB 10 GB 15 GB 25 GB 

Email 10 15 50 100 

CSDL 1 2 3 7 

Ứng dụng PHP5, GD2 PHP5, GD2 PHP5, GD2 PHP5, GD2 

Giá / năm 400.000 700.000 1.100.000 1.800.000 

Tất cả dung lượng lưu trữ được đặt tại Việt Nam giúp tăng tốc độ truy cập từ địa chỉ 
trong nước, máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu quốc gia giúp đảm bảo độ ổn định và 
tính liên tục của dịch vụ gần như tuyệt đối. 
 
 Dịch vụ quảng cáo trên Google 
Dịch vụ quảng cáo từ khóa trên Google cho phép doanh nghiệp trả tiền cho Google để 
được liệt kê ở những vị trí ngay trang đầu tiên khi khách hàng tìm kiếm với những từ 
khóa nhất định. Điều này sẽ giúp cho các doanh nghiệp đón đầu các tìm kiếm của 
khách hàng và tiếp thị được website của mình đến đúng đối tượng khách hàng một 
cách có chọn lọc và hiệu quả nhất. 
Chúng tôi sẽ báo giá cụ thể dựa trên từ khóa mà khách hàng chọn lựa để quảng cáo. 
 
 Một số website chúng tôi đã thực hiện: 
Baovemanhho.com | Donaindustry.com | Asadona.com | Sevihub.com 
Duongtrungnguyen.com | Solarmusicwater.com | Thucphamsachduongquoctuan.com 


