BÁO GIÁ THIẾT KẾ WEB
Kính gửi : Quý Doanh nghiệp
An Nghiệp xin kính gửi bảng báo giá thiết kế website với các nội dung sau:
Gói website

3 triệu – 4 triệu

5 triệu – 8 triệu

8 triệu – 12 triệu

13 triệu – 20 triệu

Trên 20 triệu

Link demo

Ghi chú






cokhidanghung.com
phuongchang.com
nguyenphuongdi.com
khoavuongniem.com










hgarts.com.vn
sento.com.vn
timdo.com.vn
greatwall-edu.com
meec.vn
hoasensoft.com
bw-beautyworld.com
hatashivietnam.com.vn







spatraicay.net
bongspa.com
hopon-hopoff.vn
dailytoursinvietnam.com
nguyenxuongahtech.vn






pro-audio.vn
newpalace.com.vn
cameravuondao.com
sieuthiquansat.com

Thêm 1 ngôn ngữ +30%





khangphudat.com
1trieu.net
thitruongmaytinh.vn

Thêm 1 ngôn ngữ +30%

Thêm 1 ngôn ngữ +50%.
Từ ngôn ngữ thứ 2 mỗi ngôn
ngữ 20%

Thêm 1 ngôn ngữ +30%
Từ ngôn ngữ thứ 2 mỗi ngôn
ngữ 10%

Thêm 1 ngôn ngữ +30%
Từ ngôn ngữ thứ 2 mỗi ngôn
ngữ 10%

Từ ngôn ngữ thứ 2 mỗi ngôn
ngữ 10%

Từ ngôn ngữ thứ 2 mỗi ngôn
ngữ 10%

Thiết kế giao diện độc quyền cho khách hàng
PHẦN GIAO DIỆN WEB
Thiết kế giao diện cho website (Tối đa 3 giao diện cho 1 website để chọn một) - 2.700.000đ/ 3 giao diện
Sau 3 giao diện mà khách hàng vẫn chưa duyệt thì sẽ miễn phí hoàn toàn phí thiết sửa chữa giao diện : miễn phí
kế 3 giao diện.
Trang chủ Flash demo (Tùy chọn)

900.000 - 2.000.000 đ

Hoạt cảnh flash ở các trang trong (Tùy chọn)

1.500.000 đ/ 1 hoạt cảnh lớn,
700.000 cho một hoạt cảnh nhỏ

Thiết kế Banner quảng cáo/ banner giao diện

1.000.000 đ

Rich media file/ slide trượt

1.000.000 đ

Coding cho website
GIÁ CODING WEB + TỐI ƯU HÓA WEBSITE
Không như các dịch vụ thiết kế website giá rẻ khác sử dụng các Code mã nguồn mở có sẵn hay tự dựng các bộ code
web theo đóng gói và cài đặt hàng loạt cho khách hàng.
Module tin tức doanh nghiệp đơn giản

3.000.000 đ

Chức năng tin tức đầy đủ

5.000.000 đ

Website có thêm chức năng giới thiệu sản phẩm

thêm 2.000.000 đ

Thêm chức năng bán hàng trực tuyến đơn giản

thêm 2.000.000 đ

Thêm chức năng Shopping cart có check out

thêm 3.000.000 đ

Chức năng feedback form đơn giản

thêm 500.000 đ

Chức năng feedback phức tạp

thêm 1.500.000 đ

Chức năng thư viện ảnh slide show flash/ xml

1.000.000 đ

Chức năng giới thiệu Video/ embed Video

1.000.000 đ

URL rewrite tối ưu hóa website đầy đủ

1.000.000 đ

Bộ quản trị admin đơn giản

Miễn phí kèm theo

Chức năng tải tài liệu

1.000.000 đ

Tích hợp Ajax, web 2.0 trên trang chủ

2.000.000 đ

Các tính năng mạng xã hội Facebook, G+…

1.000.000 đ - 2.000.000đ

Thêm ngôn ngữ cho web

30% / ngôn ngữ

Chức năng web Estore lưu trữ B2C/ B2B

30.000.000 đ
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