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Ngày gửi yêu cầu:

Bảng giá dịch vụ thiết kế website tại iHappy Tất cả giá đã bao gồm thuế và hóa đơn
Hạng mục Đơn giá Thành tiền

Gói thiết kế website 4-30.000.000đ 4-30.000.000đ

Duy trì website
năm đầu

Miền .com (Miền khác theo bảng giá) Miễn phí
Miễn phí

Hosting cơ bản Miễn phí

Duy trì website
từ năm hai

Miền .com (Miền khác theo bảng giá) 330.000đ/năm
990.000đ/năm

Hosting cơ bản 660.000đ/năm
Tổng cộng 4-30.000.000đ

Bảng giá dịch vụ thiết kế website tại iHappy Tất cả giá đã bao gồm thuế và hóa đơn
Web công ty cơ bản Web công ty nâng cao Web công ty cao cấp

Phù hợp với: web tin tức, web công ty 
nhỏ, web bán hàng cá nhân

Phù hợp với: web thương mại, chuyên 
bán hàng

Phù hợp với: web công ty lớn, web 
thương mại điện tử

- Tư vấn tận nơi, lấy ý tưởng chính xác
- Giao diện thiết kế đơn giản dễ nhìn
- Không giới hạn số sản phẩm, bài viết
- Chức năng tìm kiếm cơ bản
- Hỗ trợ đăng thông tin cơ bản
- Đặt hàng trực tuyến, chat trực tuyến
- 01 ngôn ngữ
- Bảo hành vĩnh viễn
- Tối ưu SEO cơ bản
- Tối ưu giao diện điện thoại, iPad
- Kết nối Facebook, Zalo, bản đồ

Tính năng thêm theo yêu cầu:
+ Thêm ngôn ngữ: 500.000đ/ngôn ngữ
+ Tính năng chuyển ngữ tự động (tự 
động dịch ra 200 ngôn ngữ): 500.000đ

Đầy đủ các tính năng của gói web cơ bản 
và thêm các tính năng sau:

Đa dạng ngôn ngữ
- Hỗ trợ 04 ngôn ngữ
- Tính năng chuyển ngữ tự động bằng 
Google Translate

Tăng cường tương tác với KH
- Chức năng bình luận bài viết
- Chức năng hỏi đáp (FAQ)
- Chức năng tìm kiếm thông minh
- Chức năng chat trực tuyến thông minh 
hỗ trợ chatbot tự động trả lời

Tăng cường thứ hạng Google (SEO)
- Chức năng kiểm tra tính điểm SEO cho 
từng bài viết, tối ưu SEO nâng cao cho 
toàn bộ trang web

Đầy đủ các tính năng của gói web nâng 
cao và thêm các tính năng sau:

Thiết kế cao cấp
- Thiết kế chuyên nghiệp bởi chuyên 
viên thiết kế theo nhận diện thương hiệu, 
thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín của 
doanh nghiệp, nhìn trang web sẽ ở đẳng 
cấp khác hẳn so với các trang web thông 
thường

Nâng cao tốc độ
- Tối ưu tốc độ tải web dưới 5s
- Tối ưu tốc độ cho số lượng sản phẩm 
lớn trên 1000 sản phẩm
- Tặng miễn phí gói hosting tốc độ cao 
nhất cho năm đầu tiên

Mẫu web tham khảo: Mẫu web tham khảo: Mẫu web tham khảo:
phuonglammedia.tu6.name.vn seduacademy.tu6.name.vn mhdgroup.tu7.name.vn
phuquoctrips.tu6.name.vn bacsongcam.tu6.name.vn gammatech.tu7.name.vn
hongthai.tu7.name.vn tryan.tu6.name.vn laqueenara-theprime.tu7.name.vn
hetianvietnam.tu7.name.vn ginzatea.tu8.name.vn raya.tu7.name.vn
thanhluan.tu5.name.vn hoathinhwood.tu7.name.vn fujiton.tu8.name.vn
chantamtra.tu9.name.vn kimsagroup.tu7.name.vn lpvimac.tu9.name.vn

Thời gian thực hiện: 1-2 tuần 
(7 ngày làm việc)

Thời gian thực hiện: 1-2 tuần 
(10 ngày làm việc)

Thời gian thực hiện: 2-3 tuần 
(15 ngày làm việc)

4.000.000đ 7.000.000đ Từ 12-30.000.000đ hoặc cao hơn tùy 
theo yêu cầu thiết kế và tính năng

Lưu ý: Giá trên là giá tham khảo cho các gói dịch vụ với tính năng thông thường, nếu có thêm tính năng đặc biệt, chi phí sẽ 
được cộng thêm tùy theo yêu cầu

http://phuonglammedia.ihappy6.name.vn/
http://seduacademy.ihappy6.name.vn/
http://mhdgroup.ihappy7.name.vn/
http://phuquoctrips.ihappy6.name.vn/
http://bacsongcam.ihappy6.name.vn/
http://gammatech.ihappy7.name.vn/
http://hongthai.ihappy7.name.vn/
http://tryan.ihappy6.name.vn/
http://laqueenara-theprime.ihappy7.name.vn/
http://hetianvietnam.ihappy7.name.vn/
http://ginzatea.ihappy8.name.vn/
http://raya.ihappy7.name.vn/
http://thanhluan.ihappy5.name.vn/
http://hoathinhwood.ihappy7.name.vn/
http://fujiton.ihappy8.name.vn/
http://chantamtra.ihappy9.name.vn/
http://kimsagroup.ihappy7.name.vn/
http://lpvimac.ihappy9.name.vn/


Bảng giá dịch vụ tên miền tại iHappy Tất cả giá đã bao gồm thuế và hóa đơn
Giá đăng kí năm đầu Giá duy trì (từ năm hai) Khuyến mãi

Tên miền .com 330.000đ 330.000đ/năm Tặng năm đầu khi làm web
Tên miền .net 330.000đ 330.000đ/năm Tặng năm đầu khi làm web
Tên miền .org 330.000đ 330.000đ/năm Tặng năm đầu khi làm web
Tên miền .com.vn | .net.vn | .
biz.vn 670.000đ 370.000đ/năm -

Tên miền .vn 770.000đ 470.000đ/năm -
Tên miền .org.vn | .edu.vn 490.000đ 360.000đ/năm -

Bảng giá dịch vụ Cloud Hosting tại iHappy Tất cả giá đã bao gồm thuế và hóa đơn

Đối tượng phù hợp
- Website tập trung vào giới thiệu công ty, sản phẩm, cung cấp thông tin, không nhằm mục 
đích kinh doanh online, không có các tính năng đặc thù như đặt phòng, đặt vé,... 
- Website cá nhân, website công ty cơ bản, website bán hàng cơ bản

Gói Hosting cơ bản Gói Hosting nâng cao Gói Hosting cao cấp
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Dung lượng Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tốc độ tải web Tối đa 10Mb/s Tối đa 100Mb/s Tối đa 1Gb/s
Khả năng chịu tải 100 người truy cập cùng lúc 300 người truy cập cùng lúc 10.000 người cùng lúc
Máy chủ Hongkong Viettel IDC - Việt Nam Viettel IDC - Việt Nam
Disk I/O 10Mb/s 20Mb/s 50Mb/s
CPU 1 Core 2 Core 2 Core
RAM 1GB 2GB 2GB
Giá gói 1 năm ₫660,000 ₫1,320,000 ₫1,980,000
Giá gói 3 năm (giảm 10%) ₫1,782,000 ₫3,564,000 ₫5,346,000
Giá gói 5 năm (giảm 20%) ₫2,640,000 ₫5,280,000 ₫7,920,000
Khuyến mãi Tặng phí năm đầu khi đăng ký website gói tương ứng

Bảng giá dịch vụ Bussiness Hosting tại iHappy Tất cả giá đã bao gồm thuế và hóa đơn

Đối tượng phù hợp

- Website nhằm mục đích kinh doanh online, có tính năng đặc thù như đặt phòng, đặt vé,... 
- Website công ty đa quốc gia, muốn truy cập nhanh tại nước ngoài, phục vụ khách hàng cả 
trong nước và nước ngoài.
- Website nặng, có nhiều tính năng Media, nhiều hình ảnh, video, nhiều hiệu ứng, giao diện đồ 
họa phức tạp.

Gói Bussiness Gói Bussiness Plus Gói Bussiness Ultra
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Dung lượng Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tốc độ tải web Tối đa 1Gb/s Tối đa 1Gb/s Tối đa 1Gb/s
Khả năng chịu tải 10.000 người cùng lúc 30.000 người cùng lúc 100.000 người cùng lúc
Máy chủ Viettel IDC - Việt Nam Viettel IDC - Việt Nam Viettel IDC - Việt Nam
Disk I/O 100Mb/s 300Mb/s 300Mb/s
CPU 4 Core 6 Core 8 Core
RAM 4GB 6GB 8GB

- Cài đặt CloudFlare tăng tốc web trên toàn cầu
chống tấn công mạng

Giá gói 1 năm ₫2,640,000 ₫4,620,000 ₫6,600,000
Giá gói 3 năm (giảm 10%) ₫7,128,000 ₫12,474,000 ₫17,820,000
Giá gói 5 năm (giảm 20%) ₫10,560,000 ₫18,480,000 ₫26,400,000

Cam kết
Thời gian tải trang dưới 5s tại 
nhiều quốc gia, đo bằng công 

cụ GTMetrix

Thời gian tải trang dưới 3s tại nhiều quốc gia, đo bằng công 
cụ GTMetrix                



Bảng giá dịch vụ email doanh nghiệp tại iHappy Tất cả giá đã bao gồm thuế và hóa đơn
Gói Email Tổng dung lượng Số địa chỉ mail Chi phí

Gói A 5GB 5 660.000đ/năm
Gói B 30GB 20 1.320.000đ/năm
Gói C 100GB 50 1.980.000đ/năm
Gói D 225GB 150 4.620.000đ/năm
Gói E 500GB 300 6.600.000đ/năm

Máy chủ email riêng, không dùng chung với website
Mức độ ổn định 99.9%.
Khi gửi thư không bị vào hòm mail Spam.

Phù hợp với đơn vị dùng mail nhiều. 
Giao diện sử dụng dễ dùng, nhiều tính năng
Sử dụng được trên điện thoại

Gói Email Google 30GB mỗi hòm thư
99.000đ/hòm thư/tháng (tính theo số hòm thư cần đăng kí)

Nếu trên 20 hòm thư: 145.000đ/hòm thư/tháng
Giá duy trì từ năm thứ hai: 145.000đ/hòm thư/tháng

Mức độ ổn định 100% vì do chính Google cung cấp.
Khi gửi thư không bị vào hòm mail Spam.
Tích hợp các dịch vụ Google Drive, Calendar, Docs, Sheets

Phù hợp với đơn vị dùng mail rất nhiều.
Giao diện sử dụng rất dễ dùng, nhiều tính năng, tích hợp điện 
thoại

Gói Email Outlook Dung lượng mail 50GB và One 
Drive lưu trữ tệp 1TB 99.000đ/hòm thư/tháng (tính theo số hòm thư cần đăng kí)

Mức độ ổn định 100% do Microsoft cung cấp.
Khi gửi thư không bị vào hòm mail Spam.
Tích hợp các dịch vụ Word, Excel, OneNote và PowerPoint 
trên web

Phù hợp với đơn vị dùng mail rất nhiều.
Giao diện sử dụng rất dễ dùng, nhiều tính năng, tích hợp điện 
thoại

QUY TRÌNH DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

# NỘI DUNG THỜI GIAN
Bước 1 Liên hệ và tư vấn sơ lược cho khách hàng

1 ngày làm việc
Bước 2 Tư vấn cụ thể, tìm hiểu nhu cầu thực sự của khách hàng, đề xuất giải pháp thiết kế 

web phù hợp. Làm trang demo nếu khách hàng chưa chốt được ý tưởng
Bước 3 Báo giá chi tiết trọn gói, không có chi phí ẩn, không có chi phí phát sinh
Bước 4 Kí kết hợp đồng làm website, iHappy nhận tạm ứng 50% giá trị hợp đồng

Bước 5 Phân công triển khai dự án, thiết kế đồ họa (nhóm thiết kế) và xây dựng khung web 
(nhóm lập trình), thống nhất thiết kế với khách hàng 7 ngày làm việc

Bước 6 Hoàn thiện giao diện website, tối ưu hiển thị trên điện thoại và ipad, tối ưu tốc độ và 
bảo mật website (nhóm lập trình) 3 ngày làm việc

Bước 7 Đăng tải nội dung lên website, tối ưu nội dung phù hợp với Google (nhóm nội dung) 2 ngày làm việc

Bước 8 Kiểm tra, rà soát lỗi chính tả, kiểm tra chức năng web, kiểm tra hiển thị trên các thiết 
bị (nhóm QC) 1 ngày làm việc

Bước 9 Gửi khách hàng duyệt, chỉnh sửa lại website theo yêu cầu của khách hàng nếu cần
1 ngày làm việc

Bước 10 Bàn giao, hướng dẫn khách hàng sử dụng, khách hàng thanh toán nốt chi phí còn 
lại cho iHappy và hoàn tất dự án.

Tổng 15 ngày làm việc
Thời hạn nhiệm thu dự án: tối đa là 90 ngày kể từ ngày kí hợp đồng, nếu quá 90 ngày mà chưa thể nhiệm thu, dự án sẽ bị 
hủy bỏ và hai bên sẽ thanh lý hợp đồng. Sau thời hạn nhiệm thu mọi chi phí đã thanh toán sẽ không được hoàn lại.
Chính sách 100% hài lòng: Trước thời hạn nhiệm thu, nếu khách hàng không hài lòng về dịch vụ của iHappy có thể yêu cầu 
iHappy ngừng triển khai, chúng tôi xin tiếp nhận mọi góp ý hữu ích và sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí đã thanh toán.

https://ihappy.vn/tong-hop-tat-ca-cac-loai-chi-phi-khi-xay-dung-va-van-hanh-mot-website-p100

