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Bảng báo giá Thiết kế website bán hàng theo yêu cầu khách hàng
Phí thiết kế
-----------  ----------

I. Module sơ cấp: (cơ bản)
 Trang chủ …………………………………………..........
 Banner động ……………………………………………..
 Slide ...................................................................................
 Giới thiệu ………………………………………………..
 Tin tức ……………………………………………………
 Sự kiện …………………………………………………..
 Dịch vụ …………………………………………………..
 Sản phẩm …………………………………………………
 Tuyển dụng ………………………………………………
 Liên hệ ……………………………………………………
 Bản đồ ……………………………………………………
 Đối tác ..............................................................................
 Tiên ích ………………………………………………....
 Video ……………………………………………………
 Khuyến mãi ……………………………………………...
 Hỗ trợ trực tuyến ………………………………...............
 Thống kê truy cập ………………………………………..
 Liên kết website …………………………………………
 Bảng quản trị website ……………………………………
 Tìm kiếm cơ bản ……………………….…..….................
 Chia sẽ mạng xã hội. like. share facebook ……................
 Đăng ký nhận tin…………….........……...........................
 Phóng to hình ảnh ………………………………..............
 Đặt hàng liên hệ …………………………………………..
 Trang quản trị (Admin) ......................................................
II. Module nâng cao ( nâng cao )
 Đăng ký đăng nhập thành viên ……………….2.000.000 VNĐ
 Chat trực tuyến……………....…………...........1.500.000 VNĐ
 Xem sản phẩm nhiều màu sắc ……..……….....1.500.000 VNĐ
 Đặt hàng ( giỏ hàng ) ………………………....2.000.000 VNĐ
 Tìm kiếm nâng cao ( theo bậc) …………..…...2.000.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ











III.

Flash intro …………………………… ……....2.000.000 VNĐ
Phân quyền sử dụng ………………………….2.500.000 VNĐ
Booking vé, tour ....…………………....……..2.500.000 VNĐ
Booking khách sạn…………...……………….2.500.000 VNĐ
So sánh sản phẩm……………………………..3.000.000 VNĐ
Quản lý tour. khách sạn ………………………4.000.000 VNĐ
Thanh toán Ngân hàng ……………………….4.000.000 VNĐ
Ngôn ngữ …………………………………………….30% HĐ
Mobile Site…………………….. ………… ………...50% HĐ
Web Responsive (Tự động co giãn)………………….50% HĐ

Bộ công cụ Makerting Online
 Đóng dấu sản phẩm ..............................................500.000 VNĐ
 Pop up (quảng cáo đầu trang)................................500.000 VNĐ
 Fanpage ................................................................500.000 VNĐ
 Google Analytic ................................................... 500.000VNĐ

Chương trình hỗ trợ trong tháng
Khi khách hàng ký Hợp đồng tặng trọn gói Bộ công cụ Marketing online
trị giá 2.000.000 VNĐ
IV. Điều kiện thương mại
1. 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 lý miễn phí (1 lần).
2. Quy trình 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:
o Tuần 1-2: Lấy hình ảnh – ý tưởng của khách hàng về bố cục . màu sắc của
website và tiến hành thiết kế layout-demo website.
o Tuần 3-4: Khách hàng duyệt demo và bắt đầu tiến hành lập trình website.
o Tuần 5-6: Hoàn thiện website và update hình ảnh trước cho khách hàng.
o Tuần 7-8: Bàn giao website và trang quản trị cho khách hàng.
3. Hình thức thanh toán

- Phí thiết kế website chia thành 2 đợt:
o Đợt 1: Thanh toán 50% tổng giá trị website khi bên A và bên B ký hợp đồng.
o Đợt 2: Nghiệm thu 50% 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
4. Mục tiêu thiết kế Website
-

Giao diện được thiết kế theo nhu cầu của khác hàng, có phong cách riêng biệt.
Thiết kế một website mới phong cách hiện đại, thể hiện được website giới thiệu và đưa
các dịch vụ của công ty.
Website là nơi để công ty có thể thu thập những thông tin đóng góp ý kiến thông qua
form liên hệ.
Cung cấp đầy đủ các công cụ cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm các thông tin liên
quan đến sản phẩm và dịch
Áp dụng tiêu chuẩn SEO , than thiện với GOOGLE.
Áp dụng kỹ thuật đặc biệt nhằm tối ưu hóa tốc đọ tải trang.
Được lập trình trên nền : PHP
Hiệu ứng trên nền : HTML5,
Cơ sở dữ liệu : Microsoft SQL Server or MySQL
Tương thích các loại trình duyệt phổ biến : Chrome, Firefox…
Thể hiện tốt trên các thiết bị cao cấp : Iphone, Ipab….

“Cám ơn Qúy khách đã lựa chọn NINA”

[KẾ HOẠCH – TIẾN ĐỘ]
-

STT

Tổng thời gian thực hiện và bàn giao: 30 - 60 ngày ( không tính thời gian duyệt Demo và
duyệt Website)

NỘI DUNG

QUY TRÌNH CỦA

QUY TRÌNH CỦA

NINA

QÚY KHÁCH

Trao đổi với khách hàng về các
chức năng của web

1

Viết đề án và gửi cho khách
Thu thập thông hàng
tin
Hoàn thiện nội dung website
cùng khách hàng

Đưa ra các yêu cầu chức năng của
website
Tiếp nhận đề án
Bổ sung Nội dung của Đề án

Thống nhất nội dung và giá trị của dự án
Theo dõi tiến độ triển khai
2

Thiết kế giao
diện

Chuẩn bị nội dung theo danh mục của
Phụ lục Hợp đồng, Bao gồm: Bài giới
thiệu, thông tin và hình ảnh sản
phẩm….

Triển khai thực hiện

Chuẩn bị thông tin tên miền

3

4

Demo giao
diện

Lập trình

Gửi Demo Giao diện

Duyệt Demo giao diện

Chỉnh sửa giao diện

Yêu cầu chỉnh sửa giao diện
Xác nhận giao diện

Coding, lập trình xây dựng
CSDL cho hạng mục Chức
năng chung

Theo dõi tiến độ triển khai

Coding, lập trình xây dựng
CSDL cho hạng mục Chức
năng khác

Theo dõi tiến độ triển khai

Coding, lập trình xây dựng
CSDL cho hạng mục Chức
năng ứng dụng quản lý

Theo dõi tiến độ triển khai

Cho web chạy thử trên Internet
và thống nhất các Modul chức
năng, chỉnh sửa nếu cần

Vận hành thử và thống nhất các Modul
chức năng, đưa yêu cầu chỉnh sửa nếu
cần

5

Xuất bản
(website chạy
trên Internet)

6

Kiểm tra vận
hành/ Chỉnh
sửa

7

Đào tạo

8 Bàn giao

Chỉnh sửa chức năng của
Module do khách hàng yêu cầu

Yêu cầu chỉnh sửa chức năng của các
Module nếu cầu

Ký biên bản xác nhận các chức
năng

Yêu cầu chỉnh sửa chức năng của các
Modul nếu cầu

Thiết kế Flash Banner
Bàn giao sản phẩm, các thông
số quản lý

Nhận bàn giao sản phẩm, các thông số
quản lý

Tiếp nhận chi phí

Thanh toán chi phí xây dựng Website

Lưu ý: Thời gian trên không tính thời gian bên Công ty trao đổi , thảo luận và duyệt Website.

