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1. CÁC CHỨC NĂNG CHỦ YẾU 

Gói thiết kế website Basic bao gồm các chức năng chủ yếu như sau:  

STT NỘI DUNG CHÍNH CHI TIẾT 

01 Trang chủ Hệ thống banner Flash. 

02 Module giới thiệu công ty 
Hiển thị các bài viết giới thiệu chung về bản thân công ty (lịch sử hình thành, 

cơ cấu tổ chức, thành tích đạt được, phương châm hoạt động,...) 

03 
Module giới thiệu về sản phẩm, 

dịch vụ 

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.  

04 Module tin tức Hiển thị những tin tức mới, nổi bật về công ty, các tin tức chuyên ngành … 

05 Module tuyển dụng  Đưa thông tin tuyển dụng, cơ hội việc làm. 

06  Form liên hệ trực tuyến 

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. Form giúp khách hàng gửi thông tin yêu cầu trực tiếp trên website mà 

không cần phải vào hộp mail. Email yêu cầu từ websiite sẽ được gửi về email 

của công ty. 

07 Thống kê truy cập Đếm và hiển thị số người truy cập website. 

08 Quảng cáo/Đối tác Tổng hợp các hình ảnh/logo quảng cáo của các đối tác và khách hàng. 

09 Hỗ trợ trực tuyến 

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. 

 

2.   GIÁ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

-  Giá thực hiện website : 2.000.000 VND 

-  Thời gian thực hiện : 10 ngày (tính từ lúc ký hợp đồng). 
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3.   KHUYẾN MÃI VÀ BẢO HÀNH WEBSITE 

-  Miễn phí tên miền quốc tế (.com, .net, .org, .info) 

-  Hosting 800MB - Bandwith 7GB 

-  Tặng  50 địa chỉ email.  

  (Miễn phí duy trì tên miền, hosting cho năm đầu tiên 

- Từ năm 2 trở đi: phí duy trì tên miền là 240.000 VND/năm và hosting là 720.000 VND/năm)  

-  Bảo hành miễn phí website trong thời gian 12 tháng. 

Webgiare.net  trân trọng cảm ơn anh / chị đã quan tâm đến dịch vụ do Công ty chúng tôi cung cấp.Bên trên là bảng Báo Giá 

Gói Web Basic, anh / chị vui lòng tham khảo. 

Chúng tôi hân hạnh được phục vụ Quý Công ty. 

 

              


