BÁO GIÁ

Dịch vụ cập nhật Website

Kính gửi: Ban giám đốc công ty

Một website muốn hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả của nó trong việc kinh doanh thì Doanh nghiệp cần
phải thường xuyên thay đổi, thêm mới thông tin, hình ảnh …
Là một nhà cung cấp dịch vụ website, chúng tôi hiểu rằng nếu bạn tự quản trị website của mình, bạn sẽ mất khá
nhiều thời gian mà hiệu quả có thể không như bạn mong muốn, Còn nếu bạn thuê một quản trị viên chuyên nghiệp
thì chi phí chi trả cho việc này khá cao
Để tiết kiệm thời gian và chi phí cho Doanh nghiệp bạn, chúng tôi đưa ra gói dịch vụ cập nhật website với chi phí
hợp lí được tính theo số lượng hình ảnh dữ liệu khách hàng cung cấp
Với gói dịch vụ này, chúng tôi sẽ thay bạn xử lí hình ảnh và cập nhật lên website, bảo đảm tính mỹ thuật cũng như
kỹ thuật để website của bạn luôn hoạt động ổn định nhất.

Chi tiết dịch vụ:
STT

CHI TIẾT DỊCH VỤ

PHÍ VND/ LÂN

1

Từ 1 – 20 sản phẩm

200.000

2

Từ 20 – 50 sản phẩm

400.000

3

Từ 50 – 100 sản phẩm

600.000

4

Từ 100 – 200 sản phẩm

1.000.000

5

Từ > 200 sản phẩm

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

- Nhận nội dung từ khách hàng qua email, edit bài viết và
hình ảnh phù hợp để cập nhật lên website
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu, tránh tình trạng bị mất mát
dữ liệu.

Tùy biến

Lưu ý:

- Chúng tôi chỉ nhận nội dung bài viết khi khách hàng gửi qua mail và cập nhật lên website, không chịu trách
nhiệm về soạn thảo nội dung bài viết.
Chúng tôi hân hạnh được phục vụ Quý Công ty.
Chào trân trọng và hợp tác !

