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KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ BÁO GIÁ WEBSITE
---------  --------MỤC ĐÍCH
-

-

Xây dựng website công ty mang tính thương mại cao để tìm kiếm nguồn khách hàng
mới trong và ngoài nước cho công ty.
Xây dựng website để tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.
Xây dựng một website mang tính thương hiệu cho doanh nghiệp để khẳng định vị trí
của mình trên thị trường .
Thiết kế code website chuẩn Google , Tích hợp các File XML, Robot.txt , Các thẻ H1,
H2, … Google Analytic , Google Webmaster Tool giúp website đẩy nhanh thứ hạn trên
Google để khách hàng có thể tìm kiếm tới doanh nghiệp dễ dàng hơn.
Liên Kết Website với mạng xã hội Facebook , G+, Twitter ,… Giúp Website có số lượng
người truy cập nhiều làm tăng thứ hạng của website trên google nhanh hơn .

QUY TRÌNH XÂY DỰNG
-

Thiết kế DEMO Giao diện – Gửi bên Công Ty xem , chỉnh sửa , Duyệt ok
o Thời gian từ 5 -7 ngày tùy theo mức độ chỉnh sửa DEMO theo ý khách hàng.
o DEMO bao gồm Trang Chủ , Tin tức , Chi tiết sản phẩm

-

Tiến Hành đưa vào lập trình dựa trên DEMO đã thiết kế và đã được sự đồng ý của
khách hàng
o Thời gian tiến hành từ 3 – 6 tuần .
o Sau khi lập trình xong sẽ test website từ 2 -4 ngày để đảm bảo sản phẩm không
còn lỗi .
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-

Lấy hình ảnh sản phẩm , thiết kế các hình ảnh riêng về cty cho website , úp hình ảnh
dữ liệu bài viết lên website .

-

Gửi Công ty xem nếu cần chỉnh sửa hay thay đổi gì sẽ thay đổi lại đúng với ý Khách
Hàng . Bên Công Ty duyệt .
Bàn giao website cho Công ty – Bàn Giao trang Quảng Trị và hướng dẫn quản trị
website cho khách hàng .
Báo giá Quảng Cáo từ khóa để đưa website tên top đầu nếu công ty yêu cầu .
Tiến Hành Hỗ Trợ Quảng cáo website cho Công Ty giúp Website nhanh lên thứ hạng
trên Google .

-

I.

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 huấn luyện chuyển giao công cụ quản trị miễn phí (1 lần).
Tặng phần mềm resize ảnh miễn phí (nếu khách hàng yêu cầu).

2. Quy trình thực hiện :

Trong vòng 3-4 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 :
- Tuần 1 : Lấy hình ảnh – ý tưởng của khách hàng về bố cục, màu sắc của website và tiến hành
thiết kế layout – demo website.
- Tuần 2-3 : Khách hàng duyệt demo và bắt đầu tiến hành lập trình website.
- Tuần 3-4 : Hoàn thiện trang web và update hình ảnh trước cho khách hàng.
- Tuần 4 : Bàn giao website và trang quản trị cho khách hàng.
 Lưu ý : Tiến độ thực hiện trên không tính thời gian duyệt và chỉnh sửa demo của khách hàng.

3. Hình thức thanh toán :
* Ngay sau khi hợp đồng đươc ký, khách hàng thanh toán cho Công ty NiNa 100% chi phí Hosting và
Tên miền ( vì Hosting và Tên miền, Công ty NINA phải thanh toán 100% cho nhà cung cấp trước khi
khởi tạo tên miền và chia hosting ).
* Phí thiết kế website chia thành 02 đợt :
+ Đợt 1 : Thanh toán 50% tổng giá trị website ngay khi kí kết hợp đồng
+ Đợt 2 : Nghiệm thu 50% còn lại khi bàn giao website và thanh lý hợp đồng.
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản..
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT (VAT 0%).

4. Ngôn ngữ thiết kế :
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- Chi phí thiết kế cộng thêm cho 1 ngôn ngữ đối với ngôn ngữ tiếng Anh là 30% tổng chi phí
-

thiết kế ngôn ngữ thứ nhất.
Đối với ngôn ngữ khác (trừ ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ tiếng Anh) là 35% tổng chi phí
thiết kế ngôn ngữ thứ nhất.
Chi phí thiết kế cộng thêm này không bao gồm phí dịch thuật.

Website Thương mại được thiết kế theo công nghệ RESPONSIVE
“Hiểu một cách đơn giản Web Responsive là phong cách thiết kế website làm sao cho phù hợp trên tất cả các
thiết bị, mọi độ phân giải màn hình. Một website đẹp trên máy tính nhưng khi xem trên điện thoại bố cục lộn
xộn, hình ảnh, bài viết không cân đối thì không thể gọi là Web Responsive
Ví dụ về Web Responsive: Bạn mở trang chủ website của mình, rồi thu nhỏ trình duyệt hoặc đổi độ phân giải
màn hình, bạn sẽ thấy website của mình không hề xuất hiện Scrollbar ngang, mà nó sẽ tự động co dãn sao cho
phù hợp với chiều rộng màn hình máy tính bạn.”

TỔNG CHI PHÍ THIẾT KẾ WEBSITE
- Chi phí thiết kế cơ bản :

5.200.000 VNĐ (giao diện dọc cổ

điển. web mẫu http://www.globaleandc.com )

-

Hoặc 7.200.000 VNĐ (giao diện
ngang phức tạp. web mẫu: http://thietmoc.com.vn )
2 Ngôn ngữ
30% Phí thiết kế
RESPONSIVE (web mẫu: http://xaydungphucgia.vn ) 50% Phí Thiết kế

Tổng chi phí thiết kế :

-------------------- VNĐ

TỔNG CHI PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM
- Phí thuê dịch vụ lưu trữ Hosting:
Gói “Cá nhân” để sử dụng cho Website đối với công ty không có nhu cầu sử dụng Hostmail
Lưu trữ Hosting : 199.000 đ/ tháng ( Dung Lượng 2GB, Băng Thông 40GB)

Hoặc gói “Doanh Nghiệp Vừa” để sử dụng cả cho Website và Hostmail đối với công ty có nhu
cầu sử dụng Hostmail (Chia cho Website và 10 Hostmail mỗi mail 500Mb)
Lưu trữ Hosting : 500.000đ/ tháng ( Dung Lượng 7GB, Băng Thông 280GB)

- Phí duy trì tên miền: 350.000đ/ năm đối với tên miền “.com.vn”
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**** Gói Dung Lượng càng cao tốc độ website càng nhanh, Hỗ trợ quảng cáo website tốt hơn .
Khách hàng cân đối ngân sách để chọn gói dịch vụ cho phù hợp .

TỔNG CHI PHÍ NĂM ĐẦU TIÊN
Tổng chi phí năm đầu tiên = Tổng chi phí thiết kế website + Tổng chi phí duy trì
hàng năm

TỔNG CHI PHÍ TỪ NĂM THỨ 2 TRỞ ĐI
Tổng chi phí từ năm thứ 2 trở đi = Tổng chi phí duy trì hàng năm

CÁC OPTION
OPTION 1: Cơ bản
Thiết kế website:
- Chi phí thiết kế cơ bản :
điển)

5.200.000 VNĐ (giao diện dọc cổ

Phí thuê dịch vụ lưu trữ Hosting:
- Gói “Cá nhân” để sử dụng cho Website đối với công ty không có nhu cầu sử dụng Hostmail
Lưu trữ Hosting : 199.000 đ/ tháng ( Dung Lượng 2GB, Băng Thông 40GB)
Phí duy trì tên miền: 350.000đ/ năm đối với tên miền “.com.vn”
Tổng chi phí năm thứ nhất: 5.200.000 + 2.388.000 + 350.000 = 7.938.000 đ
Tổng chi phí từ năm thứ 2 trở đi: 2.388.000 + 350.000 = 2.738.000 đ
OPTION 2: Trung cấp 1 (không sử dụng hostmail)
Thiết kế website:
- Chi phí thiết kế cơ bản :
điển)
- 2 Ngôn ngữ (Anh, Việt)
- RESPONSIVE

5.200.000 VNĐ (giao diện dọc cổ
30% = 1.560.000 VNĐ
50% = 3.380.000 VNĐ
Tổng = 10.140.000 VNĐ

Phí thuê dịch vụ lưu trữ Hosting:
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- Gói “Cá nhân” để sử dụng cho Website đối với công ty không có nhu cầu sử dụng Hostmail
Lưu trữ Hosting : 199.000 đ/ tháng ( Dung Lượng 2GB, Băng Thông 40GB)
Phí duy trì tên miền: 350.000đ/ năm đối với tên miền “.com.vn”
Tổng chi phí năm thứ nhất: 10.140.000 + 2.388.000 + 350.000 = 12.878.000 đ
Tổng chi phí từ năm thứ 2 trở đi: 2.388.000 + 350.000 = 2.738.000 đ
OPTION 2: Trung cấp 2 (sử dụng hostmail)
Thiết kế website:
- Chi phí thiết kế cơ bản :
điển)
- 2 Ngôn ngữ (Anh, Việt)
- RESPONSIVE

5.200.000 VNĐ (giao diện dọc cổ
30% = 1.560.000 VNĐ
50% = 3.380.000 VNĐ
Tổng = 10.140.000 VNĐ

Phí thuê dịch vụ lưu trữ Hosting:
- Gói “Doanh Nghiệp Vừa” để sử dụng cả cho Website và Hostmail đối với công ty có nhu cầu
sử dụng Hostmail (Chia cho Website và 10 Hostmail mỗi mail 500Mb)
Lưu trữ Hosting : 500.000đ/ tháng ( Dung Lượng 7GB, Băng Thông 280GB)
Phí duy trì tên miền: 350.000đ/ năm đối với tên miền “.com.vn”
Tổng chi phí năm thứ nhất: 5.200.000 + 6.000.000 + 350.000 = 16.490.000 đ
Tổng chi phí từ năm thứ 2 trở đi: 6.000.000 + 350.000 = 6.350.000 đ
OPTION 3: Cao Cấp
Thiết kế website:
- Chi phí thiết kế cơ bản :
điển)
- 2 Ngôn ngữ (Anh, Việt)
- RESPONSIVE

7.200.000 VNĐ (giao diện dọc cổ
30% = 2.160.000 VNĐ
50% = 4.680.000 VNĐ
Tổng = 14.040.000 VNĐ

Phí thuê dịch vụ lưu trữ Hosting:
- Gói “Doanh Nghiệp Vừa” để sử dụng cả cho Website và Hostmail đối với công ty có nhu cầu
sử dụng Hostmail (Chia cho Website và 10 Hostmail mỗi mail 500Mb)
Lưu trữ Hosting : 500.000đ/ tháng ( Dung Lượng 7GB, Băng Thông 280GB)
Phí duy trì tên miền: 350.000đ/ năm đối với tên miền “.com.vn”
Tổng chi phí năm thứ nhất: 14.040.000 + 6.000.000 + 350.000 = 20.390.000 đ
Tổng chi phí từ năm thứ 2 trở đi: 6.000.000 + 350.000 = 6.350.000 đ
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MỘT SỐ WEBSITE MẪU DO CÔNG TY NINA THỰC HIỆN
Giao diện ngang hiện đại
Rebowsive
http://thietmoc.com.vn/
http://anhvieta.com/

http://thachhoavien.com.vn/
http://nhahangchaulong.com/
http://khanhviospa.com/
http://yenngocbeauty.net/
http://blueplanet.com.vn/trang-chu.html
http://vanthiensa.vn/
http://xaydungphucgia.vn/
http://minhduongfurniture.com/

http://ninavietnam.com/nina1/abcplus/
http://ladame.vn/index.php
http://sontungjeans.com/index.html
http://lengshop.net/index.php
http://ninavietnam.com/nina4/thanhan/hten/
http://ninavietnam.com/nina2/tamvinh/pacific/
http://cocoshotel.com.vn/
http://ninavietnam.vn/trung/thietmoc/
http://anhvieta.com/
http://phongkhambenhtamthan.com/

luatsuphuvinh.com
luatsudoangiaphuc.com
luatvabatdongsan.com

luatsudinhtuong.com
lawyer.info.vn
luatviethoang.com

-

DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI VÀ HỖ TRỢ
Tặng chức năng gửi Email hàng loạt từ website của mình đến với Email khách hàng nếu như
có chương trình khuyến mãi hoặc các dịch vụ mới từ bên Doanh Nghiệp.

- Tích hợp Google Analytics và Google Webmaster tools , Các thẻ H1, H2, … XML , Robot ( Các
chức năng giúp google nhận diện website nhanh hơn và thống kê toàn bộ lượt truy cập vào
website , địa điểm truy cập , mặt hàng được xem nhiều …

- Hỗ trợ chụp hình ảnh sản phầm hình ảnh Công Ty nếu khách hàng yêu cầu , xử lý các hình
ảnh bắt mắt khi đưa lên website.
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