
 

BÁO GIÁ GÓI THIẾT KẾ WEB OPTION 
 

LTC CORPORATION                          Kính gửi:    - Ban giám đốc công ty  

Phòng kinh doanh - tư vấn xây dựng giải pháp Website    - Phòng kinh doanh  & IT 

Trụ sở  : Lầu 12 Block B Indochina Park Tower - 04 Nguyễn Đình Chiểu - Q.1 

ĐT       : (08) 2203 2203 

Fax      : (08) 2220 2733 

Email  : info@webgiare.net                Website: www.webgiare.net 

STT MODULE DIỄN GIẢI 
PHÍ 

(VND) 

1 
Thêm 1 Trang chính – 

Trang con  

Quý khách hàng có nhu cầu thêm trang cho phong phú website 
100.000 

2 Tìm kiếm web trên Google Hỗ trợ công cụ tìm kiếm Website trên Google 200.000 

3 
Thông tin Thời tiết, Thị 

trường  

Hiển thị thông tin thời tiết, những thông tin về thị trường mà 

khách hàng quan tâm như Giá vàng, Ngoại tệ … 
Free 

4 Thông tin Chứng khoán Cập nhật thông tin thị trường chứng khoán Free 

5 Thêm Ngôn ngữ  (English) Thêm 01 ngôn ngữ - Không bao gồm dịch bài viết 600.000 

6 
Windows Media – Video 

Clip 

Cập nhật những video clip của cty và thị trường 
600.000 

7 Từ điển Online Hỗ trợ khách hàng tra cứu từ điển trực tuyến khi cần thiết 400.000 

8 Tin mới hơn – Tin cũ hơn Cho phép khách hàng đọc được các Tin theo ngày tháng Free 

9 Tài liệu Dowload 
Cập nhật những tài liệu mà quý Công ty muốn cung cấp cho 

khách hàng  
200.000 

10 Diễn đàn giao lưu  
Trang Diễn đàn giúp khách hàng có thể đăng kí thành viên, trao 

đổi những thông tin với nhau  
Free 

11 
Tin chạy vị trí Top – 

Bottom 

Hiển thị những tin tức theo hình thức chạy nối tiếp, khách hàng 

có thể click vào thông tin muốn đọc   
Free 

12 Quản lý thành viên 
Giúp doanh nghiệp có thể quản lý thành viên đến với website 

một chi tiết và liện lợi. 
200.000 

13 Bản đồ đường đi 
Hiển thị vị trí công ty của quý Doanh nghiệp trên Bản đồ chỉ 

dẫn đường đi 
Free 

14 Vẽ Logo Vẽ lại Logo để cập nhật lên website Liên hệ 

15 Hiệu ứng Flash 
File Flash – Gif giúp Website sinh động và thu hút hơn. 

500.000 

16 Hiệu ứng Gif 300.000 

17 Form đặt hàng 

Form đặt hàng cho phép KH gửi yêu cầu mua sản phẩm cho 

Doanh nghiệp – Thông tin đặt hàng của khách hàng sẽ được gửi 

đến email của bộ phận kinh doanh . 
400.000 

 

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 Option, anh / chị vui lòng tham khảo. 

Chúng tôi hân hạnh được phục vụ Quý Công ty.              

mailto:info@webgiare.net
http://www.webgiare.net/

