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CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁO DỤC VÀ TIN HỌC
LỐI ĐI XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

CHI TIẾT DỊCH VỤ WEBSITE

Kính chào quý khách hàng,
Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin kế hợp với internet, website
và những dịch vụ Online Marketing là công cụ không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp với những lợi ích ưu việt: quảng bá thương hiệu, liên lạc với đối tác, khách
hàng, trao đổi mua bán, tăng cường uy tín của doanh nghiệp…
Với nhiều kinh nghiệm triển khai các dịch vụ website, Blueway tự hào mang đến cho quý
khách hàng những giải pháp tốt nhất, giúp quý khách hàng nâng cao hiệu quả trong hoạt động
kinh doanh và sở hữu một lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Hoạt động trên tiêu chí “Đồng
hành cùng sự phát triển và thành công của khách hàng”, Blueway sẽ hỗ trợ khách hàng khai
thác tối đa những tiện ích công nghệ với các giải pháp đa dạng sau.
1. Thiết kế webiste theo gói
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gói
cơ bản

Mô tả chức năng
Các trang
Trang chủ
Trang giới thiệu
Trang dịch vụ chuyên ngành
Trang sản phẩm
Trang dự án tiêu biểu
Trang tuyển dụng
Các chức năng cơ bản
Hỗ trợ trực tuyến (qua Yahoo)
Giá vàng, tỉ giá
Thống kê số lượng truy cập
Tìm kiếm
Các chức năng nâng cao
Đặt hàng trực tuyến
Mua hàng trực tuyến (thanh toán online)

Gói
phổ thông

Gói
nâng cao
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13
14
15

Google analytics
Diễn đàn
Hệ thống phản hồi
Chức năng quản lý nâng cao
Quản lý hình ảnh (Bao gồm slide show)
Quản lý video
Quản lý tin tức
Quản lý banner quảng cáo
Quản lý giao diện website
Chính sách hỗ trợ
Tài liệu hướng dẫn
Tập huấn miễn phí 1 buổi
Tư vẫn miễn phí
Bảo hành 1 năm
Miễn phí hosting 1 năm(1)
Chi phí thực hiện (VND)
Chi phí thuê (VND/năm)(2)

16
17
18
19
20
21
22
21
22
23


















BW1
5.000.000
2.000.000





BW1
11.000.000
4.400.000





BW2
17.000.000
6.800.000

Các chi phí trên chưa bao gồm chi phí thiết kế giao diện.
(1)

Xem thêm trong bảng báo giá hosting để biết chi tiết.

(2)

Các điều kiện và chính sách của dịch vụ thuê website:
-

Sử dụng một trong ba gói dịch vụ: Cơ bản, Phổ thông, Nâng cao.

-

Được sở hữu mã nguồn sau 5 năm thuê dịch vụ.

-

Bảo hành liên tục trong thời gian thuê dịch vụ.

2. Thiết kế website theo yêu cầu
Nếu quý khách hàng có những nhu cầu về website nằm ngoài các chức năng trong các gói
giải pháp nêu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ở cuối văn bản. Nhân
viên của Blueway sẽ làm việc trực tiếp với quý khách hàng và đem lại cho quý khách hàng
những giải pháp tốt nhất.
3. Bảo dưỡng website
Blueway đặc biệt triển khai dịch vụ bảo dưỡng website nhằm hỗ trợ chăm sóc, cập nhật
website của quý khách hàng trong trường hợp quý khách hàng không có điều kiện làm việc
đó.
-

Kiểm tra, tìm lỗi của website.

-

Cập nhật nội dung website theo yêu cầu.

-

Theo dõi và báo cáo tình hình truy cập và hoạt động của webiste.
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-

Giải quyết với những đối tượng khác liên quan đến website (nhà cung cấp hosting,
domain, nội dung…)

Chi phí: từ 2.000.000 VNĐ/năm.
4. Online Marketing
Bên cạnh dịch vụ thiết kế website, Blueway còn phối hợp cùng các đối tác lớn để cung
cấp cho quý khách hàng các giải pháp Online Marketing. Với các giải pháp này, Blueway sẽ
giúp khách hàng quảng bá website và quảng cáo sản phẩm một cách hiệu quả và rộng rãi
nhất, vượt lên các đối thủ cạnh tranh.
Các dịch vụ Online Marketing mà Blueway cung cấp:
-

Quảng cáo trực tuyến
Quảng cáo tìm kiếm
Quảng cáo mạng nội dung
Quảng cáo mạng xã hội
SEO – Tối ưu hóa tìm kiếm

Với dịch vụ khách hàng chu đáo và tư vấn chuyên nghiệp, Blueway giúp khách hàng theo
dõi sát sao trong quá trình thực hiện chiến dịch marketing, lựa chọn từ khóa hợp lý, phát triển
phương thức tính giá có lợi và các thủ thuật để khai thác tối đa tính năng của hệ thống.
Chi phí của một chiến dịch Online Marketing phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Quý khách
hàng xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Blueway để được tư vấn và báo giá chính xác.
5. Bảng giá hosting
BW1
Thông số kĩ thuật
Dung lượng
Băng thông
Miễn phí tên miền(1)
Subdomains
Parked Domains
Addon Domains
MySQL Databases(2)
Tài khoản email
Tài khoản FTP
Server Backup
Chi phí (VND)
3 tháng
6 tháng
1 năm
Thông tin khác
Mua thêm dung lượng
Mua thêm băng thông

1000 MB
20 GB
Không

5
9999

----400.000

BW2

BW3

BW4

2000 MB
4000 MB
50 GB
80 GB
Không
Có
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
7
10
Không giới hạn
9999
9999
Hàng tuần (Tối đa 5 tuần)

5000 MB
150 GB
Có

--550.000
950.000

850.000
1.650.000
3.200.000

15
9999

500.000
950.000
1.800.000

20.000 VNĐ/1000MB/01 tháng
20.000 VNĐ/10GB/01 tháng
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Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT khi xuất hóa đơn.
(1)

Các tên miền miễn phí: .com, .net, .org, .info, .biz

(2)

Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng database nhiều hơn số lượng mặc định của gói,
vui lòng liên hệ để được tăng thêm khi cần thiết (miễn phí).
6. Phương thức thanh toán
6.1. Thiết kế website theo gói, theo yêu cầu
-

Lần 1, khi kí kết hợp đồng, quý khách hàng thanh toán cho Blueway 40% giá trị
hợp đồng.

-

Lần 2, sau khi nghiệm thu website, quý khách hàng thanh toán cho Blueway 60%
giá trị hợp đồng còn lại.

6.2. Thuê website, bảo trì website
-

Quý khách hàng thanh toán 1 lần/năm ngay sau khi kí hợp đồng.

7. Thông tin liên lạc
Mọi chi tiết thắc mắc, trao đổi, xin quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để
được tư vấn miễn phí.
Công ty Cổ phần Giáo dục và Tin học Lối Đi Xanh (Blueway Education JSC)
Địa chỉ: 43 Vĩnh Nam, phường 11, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 8 66 606 68 65
Email: contact@blueway.vn
Website: http://blueway.vn
Người đại diện
Trần Đỗ Y Học – Quản lý dự án
Điện thoại: 0908742402
Email: hoc.trandoy@blueway.vn
Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Công ty Cổ Phần Giáo Dục & Tin Học Lối Đi Xanh

Blueway Education JSC

Tel. +84 8 66 60 68 65

43 Vĩnh Nam - Phường 11 - Quận 8 - Tp HCM

http://www.blueway.vn

Email. contact@blueway.vn

