
 

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ WEBSITE 

Gói 4.500.000 VNĐ 

Quyền lợi khách hàng  Chú thích Thành tiền 

Mã nguồn Wordpress 

Tặng 1 tên miền .com 

thời hạn một năm 

 0đ (Gia hạn sau 1 

năm 300k) 

Tặng 1 hosting 20GB  

thời hạn một năm 

 0đ (Gia hạn sau 1 

năm 1200k) 

Hỗ trợ đăng sản 10 sản 

phẩm demo, 10 bài viết 

demo 

 0đ 

Tặng chứng chỉ bảo 

mật SSL miễn phí vĩnh 

viễn 

 0đ  

Có mẫu sẵn để tham 

khảo  

 

http://khogiaodienwebsite.com/ 4.500.000 VNĐ 

Bảo Hành Trọn Đời ( 

bảo đảm website hoạt 

động bình thường, 

không bảo hành nếu lỗi 

do khách hàng) 

 



Bàn Giao Tất Cả (Mã 

nguồn + CSDL + Tk 

hosting và tên miền) 

 

Có video hướng dẫn 

quản trị sau bàn giao 

 

Không hỗ trợ gặp mặt 

trực tiếp, làm online, 

giao đúng hạn chót 

 

Không hỗ trợ chỉnh 

sửa chi tiết giao diện. 

Nếu khách có nhu cầu 

chúng tôi xin báo giá 

thêm. Thêm chức năng 

thì thêm tiền. 

 

Khách hàng lưu ý đoạn này 

 

 Gói tùy chỉnh code tay (Giá mình báo theo yêu cầu của khách)  

 

Quyền lợi khách hàng Chú thích Thành tiền 

Code Ngôn ngữ PHP, Framework Laravel 

Tặng 1 tên miền .com 

thời hạn một năm 

 0đ (Gia hạn sau 1 

năm 300k) 

Hỗ trợ đăng sản 30 sản 

phẩm demo, 30 bài viết 

demo 

 0đ 



Tặng 1 hosting 20GB  

thời hạn một năm 

 0đ (Gia hạn sau 1 

năm 1200k) 

Tặng chứng chỉ bảo 

mật SSL miễn phí vĩnh 

viễn 

 0đ  

Có mẫu sẵn để tham 

khảo  

 

http://khogiaodienwebsite.com/ Giá báo giá tùy 

website 

  

Bảo Hành Trọn Đời ( 

bảo đảm website hoạt 

động bình thường, 

không bảo hành nếu lỗi 

do khách hàng) 

 

Bàn Giao Tất Cả (Mã 

nguồn + CSDL + Tk 

hosting và tên miền) 

 

Có video hướng dẫn 

quản trị sau bàn giao 

 

Có hỗ trợ gặp mặt trực 

tiếp, làm online, giao 

đúng hạn chót 

 

Có hỗ trợ chỉnh sửa chi 

tiết giao diện. Nếu 

khách có nhu cầu 

chúng tôi xin báo giá 

 



thêm. Thêm chức năng 

thì thêm tiền. 

 

Các lưu ý: Tên miền .vn thì thêm 750k. Gia hạn 1 năm 850k. 

 

BẢNG GIÁ GÓI QUẢN TRỊ 

Gói đăng bài, sản phẩm ( 5 triệu/ 1 tháng)  

 

Quyền lợi và nghĩa vụ 

khách hàng 

Chú thích Thành tiền 

Khách cần gửi nội dung bài 

viết. Mỗi ngày chúng tôi 

đăng cho bạn 5 bài viết 

 5.000.000 VNĐ 

Thay  banner   0đ 

 

Gói đăng bài, sản phẩm ( 10 triệu/ 1 tháng)  

 

Quyền lợi và nghĩa vụ 

khách hàng 

Chú thích Thành tiền 



Khách cần gửi nội dung 

bài viết. Mỗi ngày chúng 

tôi đăng cho bạn 5 bài 

viết 

 5.000.000 VNĐ 

Thay  banner   0đ 

Chỉnh sửa hình ảnh, làm 

banner,.. Mỗi ngày tối đa 

5 hình ảnh 

 
2.000.000 VNĐ 

 

 

Haravy.com 

 


