
 
 

BÁO GIÁ CÁC DỊCH VỤ CỦA CBO 
Xây dựng Website 

 

1. Website Doanh nghiệp tiêu chuẩn 

Hạng mục thực hiện Chi tiết Đơn giá 

Thiết kế 

 
 Trang chủ 

 Giới thiệu doanh nghiệp 

 Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ đơn giản 

(bao gồm một/hai nhóm sản phẩm dịch 

vụ, không phân nhánh phụ)  

 Các chuyên mục nội dung đơn nhất 

(thiết kế một style như trang chủ)  

 Trang bài viết chi tiết cho các chuyên 

mục 

 Banner trung tâm + banner quảng cáo 

 Galery ảnh  

 

3 000 000 VNĐ 

Lập trình 

 

 Bộ quản trị website CMS 

 Chức năng tin tức đầy đủ 

 Chức năng tìm kiếm thông tin đơn giản 

 Chức năng giới thiệu sản phẩm đơn 

giản 

 Chức năng quảng cáo 

 Chức năng hỗ trợ trực tuyến 

 Chức năng liên hệ và phản hồi khách 

hàng 

 Chức năng quản trị galery đơn giản 

 Chức năng thống kê 

 

6 000 000 VNĐ 



 
 

Tối ưu hóa Website 

 
 Tối ưu hóa website URL rewrite 

 Chèn từ khóa ẩn  

 Đăng ký vào các Directory  để giúp tìm 

kiếm 

 Đăng ký Google Analytics để giúp kiểm 

tra lưu lượng truy cập  

 

Free 

Làm SEO bằng từ 

khóa và tăng ranking 

trong 2 tháng đầu 

 
 Đặt link liên kết tới các site khác để tăng 

thứ hạng cho website 

 Liên kết nội dung  

 Quảng bá từ khóa được lựa chọn 

 

3 000 000 VNĐ 

Nội dung + Hình ảnh 

 

 Viết 5 bài giới thiệu DN+ biên tập 20 bài 

để làm đầy các chuyên mục 

 Tìm kiếm và xử lý ảnh cho bài viết 

 Xử lý ảnh (30 ảnh) cho galery lúc ban 

đầu 

 Thiết kế 02 banner trung tâm + 01 

banner quảng cáo (gif) 

 

3 000 000 VNĐ 

Tổng cộng  15 000 000 VNĐ 

Thời gian thi công  3 tuần kể từ ngày duyệt giao diện  

Thời gian hỗ trợ kỹ 

thuật 

 12 tháng kể từ ngày bàn giao  

Phiên bản tiếng Anh 

 
 Sitemap giống tiếng Việt 
 Không có nội dung tiếng Anh 

 

2 000 000 VNĐ 

 
 
 



 
 

 

2. Website Doanh nghiệp trung cấp 

Hạng mục thực hiện Chi tiết Đơn giá 

Thiết kế 

 
 Trang chủ 

 Giới thiệu doanh nghiệp 

 Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ cao cấp: có 

các nhóm sản phẩm dịch vụ lớn và 

nhóm thứ cấp (2 cấp sản phẩm dịch vụ) 

 Giới thiệu sản phẩm kèm theo báo giá, 

đặt hàng (gửi về email) 

 Các chuyên mục nội dung phức hợp (2 

– 3 kiểu chuyên mục lớn - khác nhau, 

được thiết kế khác biệt)   

 Trang bài viết chi tiết cho các chuyên 

mục (có thể khác nhau theo sự khác 

biệt của chuyên mục)  

 Banner trung tâm + banner quảng cáo: 

sử dụng hiệu ứng flash 

 Galery ảnh phức hợp: nhiều bộ ảnh 

 Video clip. 

 

5 000 000 VNĐ 

Lập trình 

 

 Bộ quản trị website CMS 

 Chức năng tin tức đầy đủ 

 Chức năng tìm kiếm thông tin cao cấp 

(qua seach text và trường tìm kiếm 

trong tìm kiếm sản phẩm) 

 Chức năng giới thiệu sản phẩm cao 

cấp: hình ảnh + giá cả + order 

 Chức năng mua hàng, đặt hàng trực 

tuyến: gửi tới email của DN 

 Chức năng quảng cáo 

12 000 000 VNĐ 



 
 

 Chức năng đăng ký bản tin tự động  

 Chức năng hỗ trợ trực tuyến.  

 Chức năng liên hệ và phản hồi khách 

hàng 

 Chức năng quản trị galery phức hợp 

 Chức năng thống kê 

 Chức năng quản trị video clip 

 Chức năng tải tài liệu 

 Chức năng comment, bình luận, gửi bài 

viết 

 

Tối ưu hóa Website 

 
 Tối ưu hóa website URL rewrite 

 Chèn từ khóa ẩn  

 Đăng ký vào các Directory  để giúp tìm 

kiếm 

 Đăng ký Google Analytics để giúp kiểm 

tra lưu lượng truy cập  

 

Free 

Làm SEO bằng từ 

khóa và tăng ranking 

trong 2 tháng đầu 

 
 Đặt link liên kết tới các site khác để tăng 

thứ hạng cho website 

 Liên kết nội dung  

 Quảng bá từ khóa 

 

3 000 000 VNĐ 

Nội dung + Hình ảnh 

 

 Viết 10 bài giới thiệu DN+ biên tập 50 

bài để làm đầy các chuyên mục 

 Tìm kiếm và xử lý ảnh cho bài viết 

 Xử lý ảnh (50 ảnh) cho galery lúc ban 

đầu 

 Thiết kế 02 banner trung tâm + 01 

banner quảng cáo flash 

5 000 000 VNĐ 



 
 

 Xử lý 01 clip 

 

Tổng cộng  25 000 000 VNĐ 

Thời gian thi công  01 tháng kể từ ngày duyệt giao diện  

Thời gian hỗ trợ kỹ 

thuật 
 12 tháng kể từ ngày bàn giao  

Phiên bản tiếng Anh 

 
 Sitemap giống tiếng Việt 
 Không có nội dung tiếng Anh 

 

3 000 000 VNĐ 

 

3. Website Doanh nghiệp cao cấp 

Hạng mục thực hiện Chi tiết Đơn giá 

Thiết kế 

 
 Như Website trung cấp 

 Thêm giao diện thanh toán trục tuyến đa 

phương (thông báo qua email tới các 

phía tham gia giao dịch) 

5 000 000 VNĐ 

Lập trình 

 

 Như Website trung cấp 

 Thêm chức năng thanh toán trực tuyến 

quốc tế 

 Thêm chức năng thời gian, giá cả, thời 

tiết, mạng cộng đồng 

 

20 000 000 VNĐ 

Tối ưu hóa Website 
 

 Như Website trung cấp Free 

Làm SEO bằng từ 

khóa và tăng ranking 

trong 2 tháng đầu 

 
 Như Website trung cấp 

 

3 000 000 VNĐ 

Nội dung + Hình ảnh 
 

 Như Website trung cấp 5 000 000 VNĐ 

Tổng cộng  33 000 000 VNĐ 



 
 

Thời gian thi công  1,5 tháng kể từ ngày duyệt giao diện  

Thời gian hỗ trợ kỹ 

thuật 
 12 tháng kể từ ngày bàn giao  

Phiên bản tiếng Anh 

 
 Sitemap giống tiếng Việt 
 Không có nội dung tiếng Anh 

 

5 000 000 VNĐ 

 
 

4. Cổng thông tin mini 

Hạng mục thực hiện Chi tiết Đơn giá 

Thiết kế 

 
 Trang chủ 

 Trang thành viên tích hợp: Tối đa 2 trang 

thành viên, mỗi trang thiết kế độc lập và 

có menu độc lập hoặc menu phụ 

 Các trang chuyên mục lớn thuộc trang 

chủ: tin tức 

 Các trang chuyên mục thuộc trang thành 

viên (sản phẩm dịch vụ lớn, phức hợp) 

 Trang bài viết chi tiết cho các chuyên 

mục (có thể khác nhau theo sự khác biệt 

của chuyên mục)  

 Banner trung tâm + banner quảng cáo: 

sử dụng hiệu ứng flash 

 Banner ở các trang thành viên 

 Liên kết tương tác giữa trang chủ và 

trang thành viên 

 Galery ảnh phức hợp: nhiều bộ ảnh 

 Video clip. 

 

10 000 000 VNĐ 



 
 

Lập trình 

 

 Bộ quản trị hệ thống CMS phức hợp 

dành cho cả trang chủ và các trang 

thành viên. Tích hợp hệ thống menu của 

cả domain và subdomain.  

 Chức năng tin tức đầy đủ cho toàn hệ 

thống 

 Chức năng upload thông tin tự động 

 Chức năng tìm kiếm thông tin cao cấp 

(qua seach text và trường tìm kiếm trong 

tìm kiếm sản phẩm) 

 Chức năng giới thiệu sản phẩm cao cấp: 

hình ảnh + giá cả + order 

 Chức năng mua hàng, đặt hàng trực 

tuyến: gửi tới email của DN  

 Tích hợp diễn đàn VBB có bản quyền 

 Chức năng quảng cáo 

 Chức năng đăng ký bản tin tự động  

 Chức năng hỗ trợ trực tuyến.  

 Chức năng liên hệ và phản hồi khách 

hàng 

 Chức năng quản trị galery phức hợp 

 Chức năng thống kê 

 Chức năng quản trị video clip 

 Chức năng tải tài liệu 

 Chức năng comment, bình luận, gửi bài 

viết  

 

20 000 000 VNĐ 



 
 

Tối ưu hóa hệ thống 

và làm SEO, tăng 

ranking trong 2 

tháng đầu 

 
 Tối ưu hóa website URL rewrite 

 Chèn từ khóa ẩn  

 Đăng ký vào các Directory  để giúp tìm 

kiếm 

 Đăng ký Google Analytics để giúp kiểm 

tra lưu lượng truy cập  

 Đặt link liên kết tới các site khác để tăng 

thứ hạng cho website.  

 Quảng bá từ khóa được lựa chọn 

 

5 000 000 VNĐ 

Nội dung + Hình ảnh 

 
 Viết 20 bài giới thiệu DN+ biên tập 100 

bài để làm đầy các chuyên mục 

 Tìm kiếm và xử lý ảnh cho bài viết 

 Xử lý ảnh (100 ảnh) cho cho toàn bộ hệ 

thống 

 Thiết kế 02 banner trung tâm + 02 

banner các chuyên mục phụ 

 Xử lý video clip (3 clip) 

 

12 000 000 VNĐ 

Tổng cộng  47 000 000 VNĐ 

Thời gian thi công  1,5 tháng kể từ ngày duyệt giao diện  

Thời gian hỗ trợ kỹ 

thuật 
 12 tháng kể từ ngày bàn giao  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Cổng thông tin phức hợp báo điện tử 

Hạng mục thực hiện Chi tiết Đơn giá 

Thiết kế 

 
 Trang chủ: đa phương tiện 

 Trang thành viên tích hợp: Tối đa 4 trang 

thành viên, mỗi trang thiết kế độc lập và 

có menu độc lập hoặc menu phụ 

 Các trang chuyên mục lớn thuộc trang 

chủ: tin tức 

 Các trang chuyên mục thuộc trang thành 

viên (sản phẩm dịch vụ lớn, phức hợp) 

 Trang bài viết chi tiết cho các chuyên 

mục (có thể khác nhau theo sự khác biệt 

của chuyên mục)  

 Tích hợp các chức năng đặc biệt theo 

yêu cầu 

 Các hiệu ứng + liên kết phức hợp 

 Banner trung tâm + banner quảng cáo: 

sử dụng hiệu ứng flash 

 Banner ở các trang thành viên 

 Liên kết tương tác giữa trang chủ và 

trang thành viên 

 Galery ảnh phức hợp: nhiều bộ ảnh 

 Video clip. 

15 000 000 VNĐ 

Lập trình 

 

 Bộ quản trị hệ thống CMS phức hợp 

dành cho cả trang chủ và các trang 

thành viên. Tích hợp hệ thống menu của 

cả domain và subdomain.  

 Tối ưu hóa hệ thống phục vụ lượng truy 

cập cao.  

 Chức năng tin tức đầy đủ cho toàn hệ 

thống 

45 000 000 VNĐ 



 
 

 Chức năng upload thông tin tự động 

 Chức năng tìm kiếm thông tin cao cấp 

(qua seach text và trường tìm kiếm trong 

tìm kiếm sản phẩm) 

 Chức năng giới thiệu sản phẩm cao cấp: 

hình ảnh + giá cả + order nếu cần 

 Chức năng mua hàng, đặt hàng trực 

tuyến: gửi tới email của DN 

 Chức năng thanh toán trực tuyến nếu 

cần 

 Chức năng quảng cáo 

 Chức năng đăng ký bản tin tự động  

 Chức năng hỗ trợ trực tuyến.  

 Chức năng liên hệ và phản hồi khách 

hàng 

 Tích hợp diễn đàn VBB có bản quyền 

 Chức năng quản trị galery phức hợp 

 Chức năng thống kê 

 Chức năng quản trị video clip 

 Chức năng tải tài liệu 

 Chức năng comment, bình luận, gửi bài 

viết  

 Tạo hệ thống upload tin tự động (được 

sử dụng miễn phí trong 2 tháng đầu) 

Tối ưu hóa hệ thống 

 
 Tối ưu hóa website URL rewrite 

 Chèn từ khóa ẩn  

 Đăng ký vào các Directory  để giúp tìm 

kiếm 

 Đăng ký Google Analytics để giúp kiểm 

tra lưu lượng truy cập  

 Đặt link liên kết tới các site khác để tăng 

5 000 000 VNĐ 



 
 

thứ hạng cho website.  

 Xây dựng các hệ thống liên kết bên trong 

để tăng visitor 

Nội dung + Hình ảnh 

 
 Biên tập 300 bài để làm đầy các chuyên 

mục 

 Tìm kiếm và xử lý ảnh cho bài viết 

 Xử lý ảnh (100 ảnh) cho cho toàn bộ hệ 

thống 

 Thiết kế 5 banner trung tâm + 05 banner 

các chuyên mục phụ 

 Xử lý video clip (3 clip) 

 

12 000 000 VNĐ 

Tổng cộng  85 000 000 VNĐ 

Thời gian thi công  2 tháng kể từ ngày duyệt giao diện  

Thời gian hỗ trợ kỹ 

thuật 
 12 tháng kể từ ngày bàn giao  

 
 

6. Gian hàng điện tử 

Hạng mục thực hiện Chi tiết Đơn giá 

Thiết kế 

 
 Trang chủ 

 Các trang giới thiệu sản phẩm 

 Chi tiết sản phẩm + bán hàng 

 Các trang liên kết 

 Trang thanh toán 

 Trang bán hàng của cá nhân 

 Trang quản trị gian hàng 

 Trang tìm kiếm sản phẩm 

 Trang kết quả 

 Các trang liên quan khác 

10 000 000 VNĐ 



 
 

Lập trình 

 

 Quản trị CMS 

 Hệ thống liên kết gian hàng 

 Hệ thống quản trị các gian hàng tự động 

 Tương tác với chủ gian hàng, giữa các 

chủ gian hàng và khách  

 Giỏ hàng, thanh toán trực tuyến 

 Kết nối các cổng thanh toán 

 Check gian hàng, 

 Tích hợp diễn đàn VBB có bản quyền 

 Banner, quảng cáo 

 Các chức năng liên quan khác 

 Chức năng comment, bình luận, gửi bài 

viết, tham gia 

 

50 000 000 VNĐ 

Tối ưu hóa hệ thống 

 
 Các chức năng tối ưu hóa thông thường 

 Tối ưu hóa back end phục vụ người bán 

hàng  

10 000 000 VNĐ 

Nội dung + Hình ảnh 

 

 Không có 

 

Tổng cộng  70 000 000 VNĐ 

Thời gian thi công  2 tháng kể từ ngày duyệt giao diện  

Thời gian hỗ trợ kỹ 

thuật 
 12 tháng kể từ ngày bàn giao  

 

7. Website cá nhân & Website nghệ thuật 

Hạng mục thực hiện Chi tiết Đơn giá 

Web cá nhân 1 

 

 Thiết kế theo template sẵn 

 Lập trình: tin tức, hình ảnh, clip 

 CMS dễ sử dụng, tiện ích 

5 000 000 VNĐ 



 
 

 Nội dung: hỗ trợ upload giai đoạn đầu 

 Tối ưu hóa website 

 Liên kết với các trang mạng cộng đồng 

Web cá nhân 2 

 

 Thiết kế theo yêu cầu, có các hiệu ứng 

nếu cần 

 Lập trình 

 Hỗ trợ xử lý hiệu ứng  

 CMS dễ sử dụng 

 Tối ưu hóa website 

 Liên kết với các trang mạng cộng đồng 

12 000 000 VNĐ 

Web nghệ thuật 

 

 Thiết kế theo yêu cầu 

 Sử dụng nhiều hiệu ứng (flash, JS … ) 

 CMS dễ sử dụng 

15-20 000 000 

VNĐ 

 
 

Dịch vụ Thiết kế 

Thiết kế giao diện cho website (2 giao diện demo) 3.000.000 – 5.000.000 đ 

Trang chủ Flash demo (Intro) 1.500.000đ / 1 đơn vị 

Thiết kế LOGO (Tặng kèm bộ nhận diện Văn phòng) 5.000.000đ / 2 lựa chọn 

Thiết kế Banner quảng cáo 500.000đ / 1 banner 

Rich media file/ slide trượt 800.000đ / 1 đơn vị 

HTML quảng cáo 1.000.000đ / 1 đơn vị 

 

Dịch vụ Quản trị website (3 500 000 vnd/ tháng) 

Tư vấn xây dựng nội dung thông tin của website cho cả 

tháng 

Free 

Tìm thông tin, biên tập và cập nhật website (tối đa 1 

bài/ngày) 

1.000.000đ  

Upload bài & ảnh và nâng cao chất lượng ảnh của tin 500.000đ 



 
 

bài biên tập 

Upload thông tin doanh nghiệp theo yêu cầu (1 lần/1 
tuần) 

500.000đ  

2 bài viết về hoạt động của doanh nghiệp/tháng 1.000.000đ  

Quản trị kỹ thuật chung của website (Hosting, Domain 

và Email)   

500.000đ  

Hỗ trợ quản lý thông tin phản hồi của khách hàng 
thông qua website 

Free 

Báo cáo pageviews hàng tháng tới doanh nghiệp (1 

lần/1 tháng) 

Free 

 

Dịch vụ PR và Hỗ trợ Marketing trực tuyến (5 500 000 vnd/ tháng) 

Tư vấn đưa chương trình marketing của DN lên online Free 

Xây dựng bản tin điện tử hàng tháng (E newsletter) 500.000đ / 1 đơn vị 

Thiết kế banner và HTML quảng bá  làm đẹp và mới 

website (1 banner và 1 HTML/tháng) 

1.000.000đ / 2 lựa chọn 

Tạo topic quảng bá website và thu hút pageviews trên 
các diễn đàn (200 diễn đàn/tháng) 

1.000.000đ / 1 banner 

Gửi email và e – newsletter  tới các KH của DN và các 

KH mới (5.000 mail/1 tháng) 

500.000đ / 1 đơn vị 

SEO một từ khóa (Top trang đầu). Mỗi từ khóa tối thiểu 
SEO trong 03 tháng 

2.500.000đ / 1 đơn vị 

Hỗ trợ quản lý các hoạt động marketing online và theo 

dõi phản hồi 

Free 

Báo cáo pageviews và hits hàng tháng Free 

 

Dịch vụ làm nội dung và hình ảnh ban đầu cho website  

Tư vấn phát triển nội dung ban đầu cho website 1.000.000đ 

Tìm thông tin và biên tập thông tin cho các chuyên 

mục của web 

100.000đ/1 bài 

Biên tập và xử lý ảnh tư liệu 1.000.000 / 50 ảnh 



 
 

Viết bài theo định hướng và yêu cầu doanh nghiệp 500.000/bài 

Upload ảnh, bài viết lên trang 50.000đ/bài 

 

Dịch vụ viết bài PR  
 Theo yêu cầu của khách hàng sẽ có đơn giá cụ thể 

Dịch vụ Marketing qua mạng cộng đồng (Facebook, Twitter, 

Yahoo…) 
 Theo yêu cầu của khách hàng, sẽ đưa ra kế hoạch và chi phí cụ thể 

 


