BG DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEB DOANH NGHIỆP TỔNG HỢP
Thể loại

Cá nhân/Doanh nghiệp

WEBSITE MARKETING

FANPAGE MARKETING

Nội dung

Gói dịch vụ
Startup

Business

Tư vấn đăng ký GPKD Thành lập doanh nghiệp
chưa bao gồm phí đăng ký:
- GPKD và mộc 2.800.000đ
- Chữ ký số (theo biểu phí hình bên)
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Tư vấn xây dựng website
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Tạo Group + Trao đổi online về ý tưởng, hướng viết cho nội dung
Lên Plan triển khai xuyên suốt cho dự án
Biên tập và viết nội dung Chuẩn S.E.O
Đăng nội dung hoàn thiện lên Website
Kiểm tra website về cấu trúc nội dung
Tối ưu SEO tổng thể cho website
Tạo Sitemap + Quét Sitemaps tự động
Nghiên cứu từ khoá Chính + Phụ cho sản phẩm
Cài đặt công phụ phân tích của Google
Analytic + Webmater Tool
Đi link và tạo liên kết On Page
Định dạng từ khoá chính + phụ
Tặng chat Online + App chat Mobile
Tạo Fanpage nếu khách chưa có
Đã có tặng 1 bài viết giới thiệu công ty trên Fanpage
Đăng ký hồ sơ website với Bộ công thương
Báo cáo số lượng bài viết đã đăng
Báo cáo số liệu truy cập + thứ hạng từ khoá (3 tháng/lần)
Tạo fanpage
Xây dựng nội dung cho Fanpage
Nghiên cứu Hagtag liên quan đến sản phẩm và dịch vụ
Cập nhật các xu hướng mới và lên ý tưởng cho nội dung
Báo cáo số lượng nội dung đã đăng hàng tuần
Báo cáo Insight lượng truy cập mỗi tháng
Thiết kế hình ảnh + tạo sự kiện
Chia sẻ hội nhóm liên quan đến đối tượng
Thiết kế hình ảnh cho bài viết sản phẩm, kiến thức, tin tức..
(Fanpage + Website)
Biên tập Video Giới Thiệu Công Ty, Sản Phẩm, Dịch Vụ & Sự Kiện
Khởi tạo Chanel Youtube + Up video lên Chanel
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GHI CHÚ

Phí ĐK trong phạm vi TPHCM (ngoại tỉnh LH)

Đăng ký thêm số lượng LH 1900.633681

Đăng ký thêm số lượng LH 1900.633681

Đăng ký thêm số lượng LH 1900.633681

Email Marketing
- Bản quyền hàng năm gia hạn (4.000.000đ/năm - KM: 2.900.000đ/năm Tặng 10.000 Email)
- Chi phí theo số lượng Email Sent (theo biểu phí hình bên)
- Tặng phần mềm: Quét, lọc, Sent Email
MEDIA MARKETING
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Đăng ký thêm số lượng LH 1900.633681
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Đăng ký thêm số lượng LH 1900.633681
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1.Phí duy trì hàng tháng: 55.000 vnđ
/brandname/ tháng/ nhà mạng.
2.Phí khai báo lần đầu: 55.000 vnđ
/brandname/ nhà mạng.
(*) ưu tiên 3 mạng chính Mobi, Vina, Viettel

Kịch bản Content SMS Marketing (PR CTY - sản phẩm - dịch vụ - sự
kiện)
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Đăng ký thêm số lượng LH 1900.633681

Thiết kế Banner Sự Kiện (Nếu có)
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Đăng ký thêm số lượng LH 1900.633681

20.700.000

36.600.000

Kịch bản Content Email Marketing (PR CTY - sản phẩm - dịch vụ - sự
kiện)
SMS Marketing theo ngành nghề
- Duy trì phí theo nhà mạng hàng tháng
- Chi phí theo mỗi tin SMS nhà mạng Sent (theo biểu phí hình bên)

CHI PHÍ (VNĐ)
(*) Giá trên chưa bao gồm VAT
# Thời gian sử dụng 90 ngày hoàn thành

