BÁO GIÁ
Thiết kế Website
Kính gửi

: Mr Dũng

Điện thoại

: 0938.100.120

Email

: thanhdung@lienson.vn

Địa chỉ

: 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Qua trao đổi mô tả công việc thiết kế website của Quý khách, Azteam đề xuất phương án với chi
phí dưới đây. Nếu có thắc mắc nào Quý khách vui lòng phản hồi thông tin để chúng tôi hỗ trợ
nhanh chóng.
Giao diện thiết kế riêng biệt, chuyên nghiệp
Phần thiết kế giao diện Website riêng biệt dành cho khách hàng. Dựa trên ý tưởng của Design và
dựa trên những kinh nghiệm đúc kết được từ khách hàng lớn. Khách hàng được quyền đưa ra yêu
cầu sửa đổi khi chưa thống nhất. Các sửa đổi không quá 40% so với thống nhất đã được duyệt
ban đầu:
● Màu sắc website
● Bố cục website
● Nội dung Website
Thiết kế giao diện Reponsive
Đào tạo và chuyển giao website:
● Hướng dẫn quản trị, cập nhật nội dung cho website
● Chuyển giao trang web – Bảo trì 12 tháng
NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
I.
STT

1

LẬP TRÌNH WEBSITE ĐỘNG
Cấu trúc website

Trang chủ (Home)

CÔNG TY CP Công Nghệ AzTek
Địa chỉ : 4/18A Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp HCM
Điện thoại : 0969436832
Website : www.azteam.vn

Chú thích
1.
2.
3.
4.

Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm
Công nghệ
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Sản phẩm

5. Hỗ trợ
6. Tin tức
7. liên hệ
Hiển thị tất cả sản phẩm

3

Tin tức

Tư vấn và tin tức

4

Công nghệ

Đăng bài, update
Có bản đồ google map
Có khung liên hệ để điền thông tin

4

Liên hệ
Có tên đầy đủ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại bàn, email
chung.

5

Module quản lý tin tức

Được toàn quyền thêm xóa sửa theo ý mình

6

Quản lý Thư mục sản phẩm

Đăng, update sản phẩm

7

Nhúng api

Hỗ trợ nhúng api của viettel

8

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn khách hàng trực tuyến qua mạng Facebook,
masseger, hotline, Call gọi trực tiếp, bình luận fanpage
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Banner

Cập nhật danh sách các banner, videos lên website

10

Hỗ trợ SEO

- Rewrite đường dẫn thân thiện với google .
- Giao diện mobile

11

Ngôn ngữ

Việt nam, Tiếng Anh
Giá website 14.000.000 VNĐ
Tổng chi phí:

14.000.000 VNĐ

( Nếu khách hàng có nhu cầu làm thêm ngôn ngữ nào khác thì chúng tôi sẽ thu phí 40% trên
tổng giá trị website).
Khách hàng sẽ thanh toán 50% tổng giá trị hợp đồng để đặt cọc làm cơ sở thực hiện dự án Số tiền
còn lại sẽ được thanh toán sau khi Bên A bàn giao bản demo cho bên B.

CÔNG TY CP Công Nghệ AzTek
Địa chỉ : 4/18A Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp HCM
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II.

DIỄN GIẢI CHỨC NĂNG CHI TIẾT
Theo nội thông tin bên Khách hàng cung cấp.

III.

THIẾT KẾ WEBSITE

- Xử lý hình ảnh, thiết kế banner, các phần khác liên quan đến thiết kế, tư vấn và hướng dẫn
cập nhật thông tin.
- Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật.
- Hỗ trợ đăng ban đầu 10 -15 tin tức bài viết đầu tiên cho khách hàng.
- Viết file hướng dẫn và hướng dẫn trực tiếp khi bàn giao
IV.
V.

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN QUỐC TẾ, HOSTING
Cập nhật thông tin lên mạng, bảo trì website miễn phí 1 năm ….
QUY ĐỊNH CHUNG

-

Sau khi bên A gửi bản demo, bên B sẽ được tối đa 3 lần chỉnh sửa website

-

Trong trường hợp website được hoàn thành, nếu khách hàng tự ý hủy bỏ thì phải bồi thường
50% trên tổng giá trị bảng thỏa thuận website cho chúng tôi.
THỜI GIAN DỰ KIẾN
- Dự kiến thực hiện: 4 - 5 Tuần (kể từ ngày 2 bên đồng ý thỏa thuận)

VI.

- Sau khi hoàn thành website, chúng tôi sẽ tư vấn và bàn giao tất cả các thông tin liên quan
đến bảo mật và bảo trì hệ thống website
VII.

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
- Đợt 1: 50% ngay khi kí hợp đồng.
- Đợt 2: Thanh toán 50% sau khi xem hoàn thành
Trân trọng kính chào,
Lê Quang An
Mobile: 0969436832
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