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Website Thương mại điện tử

(Ecommerce)

*** Bảng báo giá chỉ có giá trị đến hết ngày 30/07/2021

SĐT: 0915-659-223

Email: phucuong@ctu.edu.vn; nentangtoituonglai@nentang.vn
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Dương Nguyễn Phú Cường
Lập trình viên / Giảng viên

Founder of NenTang.vn

Với kinh nghiệm trong nghề Lập trình / Giảng dạy nhiều năm. Tôi nhận thấy việc học Công nghệ của các bạn

Sinh viên không có định hướng rõ ràng ngay từ khi còn trong ghế nhà trường. Điều đó dẫn đến các bạn sẽ mất

thời gian và công sức hơn khi ra trường / ra nghề.

Với mục tiêu Đi tắt - Đón đầu Công nghệ; cùng mong muốn cung cấp 1 nền tảng về kiến thức Công nghệ

thông tin cho các bạn Sinh viên. Tôi và đội ngũ đã cùng xây dựng trang https://nentang.vn để cùng các bạn làm

“Hành trang tới Tương lai”

https://nentang.vn/


Cao cấp

Đầy đủ các tính năng về bán hàng.

25 tr

- Đầy đủ như gói Premium.
- Thanh toán online cấp độ 2 

(thanh toán trực tiếp) (phí giao
dịch tùy nhà cung cấp)

vnđ

VIP

/ website

Tiết kiệm

Các tính năng cơ bản về bán hàng

8 tr

- Giới hạn dung lượng.
- Khách hàng tự cung cấp Hosting 

/ Tên miền

vnđ

STANDARD

/ website

Nâng cao (phổ biến)
Đầy đủ các tính năng về bán hàng. 

Thanh toán online cấp độ 1 
(không thanh toán trực tiếp)

15 tr

- Không giới hạn băng thông.
- Miễn phí Hosting / tên miền .COM
- Hỗ trợ tạo 3 trang web con (subdomain) 

miễn phí
- Sử dụng Hosting của chúng tôi (phí duy

trì 800k/năm – miễn phí năm đầu tiên)

vnđ

PREMIUM

/ website
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Bảng giá Sản phẩm



Thiết kế thân thiện
Website theo tiêu chuẩn SEO.

Hỗ trợ đăng tin / bài viết / sản phẩm

Tương thích mọi thiết bị
Có thể xem website trực tiếp, thân thiện

trên mọi thiết bị (desktop, laptop, 

tablet, mobile, …)

Hệ thống quản lý trạng

thái đơn hàng
Giúp người quản lý xem được tình trạng

đơn hàng (Đã đặt hàng -> Tiến hành

đóng gói -> Giao hàng -> Đã thanh

toán).

Ontime
Đảm bảo thời gian website vận hành ổn

định (ontime) trên 95% / tháng.

Hệ thống báo cáo doanh thu
Có hệ thống báo cáo doanh thu hàng

tháng / quý / năm theo từng giai đoạn; 

từng mặt hàng cụ thể.

Đăng sản phẩm
Tính năng đăng tin sản phẩm theo gói

lẻ / mua nhóm / mua chung linh hoạt

Tính năng



Starting
Bắt đầu từ thời điểm

ký kết hợp đồng

Bắt đầu
Deploying

Bắt đầu triển khai:

- Lấy yêu cầu khách

hang.

- Tạo / cài đặt

server

4-6 tuần
Ending

Vận hành chính thức:

- Tập huấn / chuyển

giao sử dụng.

- Kiểm tra / nghiệm

thu phần mềm

8-12 tuần L
ịc

h
tr

ìn
h

Lịch trình Triển khai



Hướng dẫn sử dụng
Miễn phí hỗ trợ sử dụng trong thời gian

bảo hành / bảo trì sản phẩm

Hỗ trợ trực tiếp
Thông qua teamview, Skype Facebook, 

Điện thoại…

Hỗ trợ đào tạo
Miễn phí tư vấn, đào tạo các vấn đề liên

quan đến vận hành trang web (cách viết

bài theo chuẩn SEO, cách thiết kế logo, 

hình ảnh cơ bản, các mẹo đăng sản

phẩm thu hút lượt view, ….)

Bảo hành
Thời hạn bảo hành 12 tính từ thời điểm

nghiệm thu phần mềm.

Hỗ trợ 24/7
Đội ngũ sẵn sàng hỗ trợ quý khách

hàng 24/7.

Tư vấn
Tư vấn tận tình các dịch vụ về cách

quảng bá trang Web trên nhiều kênh

(Facebook, Google, Zalo, …)

Hỗ trợ - Bảo hành



Thời hạn tính Bảo trì

Sau khi hết thời hạn Bảo hành. Sản phẩm

sẽ được mặc định chuyển sang chế độ

Bảo trì.

Bảo trì

Bảo trì (12 tháng)

Đầy đủ tính năng của giá trị hợp đồng

25%

Bonus thêm 3 báo cáo tùy chọn

vnđ

CONTINUE

/ giá trị hợp đồng

Chi phí Bảo trì
Chi phí Bảo trì trong năm đầu tiên sẽ

được tính bằng 25% tổng giá trị hợp

đồng.

Năm thứ 2 trở đi, chi phí Bảo trì sẽ được

tính bằng 20% tổng giá trị hợp đồng.



Web bán hàng ALOSHOP



Web bán hàng HaiLuu
https://hailuu.vn

https://hailuu.vn/


XIN CÁM ƠN !
Kính chúc QUÝ KHÁCH HÀNG sức khỏe, thành công.

https://nentang.vn/dich-vu/

SĐT: 0915-659-223

Email: phucuong@ctu.edu.vn; nentangtoituonglai@gmail.com

https://nentang.vn/dich-vu/
mailto:phucuong@ctu.edu.vn
mailto:hotro@nentang.vn

