BÁO GIÁ CÁC DỊCH VỤ TẠI IHAPPY
Kính gửi:
Người lập:

Vũ Văn Tú (Project Leader)

Đơn vị:

Công ty TNHH Công Nghệ iHappy
Địa chỉ: 259 Ngô Gia Tự, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

MST: 2301021938
SĐT: 0936.3880.25

Ngày gửi yêu cầu:
Bảng giá dịch vụ thiết kế website tại iHappy

Tất cả giá đã bao gồm thuế VAT

Hạng mục
Gói thiết kế website

Đơn giá

Thành tiền

5-20.000.000đ

5-20.000.000đ

Duy trì website
năm đầu

Miền .com (Miền khác theo bảng giá)

Miễn phí

Hosting cơ bản

Miễn phí

Duy trì website
từ năm hai

Miền .com (Miền khác theo bảng giá)

330.000đ/năm

Hosting cơ bản

660.000đ/năm

Miễn phí
990.000đ/năm

Tổng cộng

5-20.000.000đ

Bảng giá dịch vụ thiết kế website tại iHappy
Web công ty cơ bản
Phù hợp với: web tin tức, web công ty
nhỏ, web bán hàng cá nhân
- 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

Tất cả giá đã bao gồm thuế VAT
Web công ty nâng cao

Phù hợp với: web thương mại, chuyên
bán hàng
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

Web công ty cao cấp
Phù hợp với: web công ty lớn, web
thương mại điện tử
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
Tăng cường thứ hạng Google (SEO)
lớn trên 1000 sản phẩm
- Chức năng kiểm tra tính điểm SEO cho - Tặng miễn phí gói hosting tốc độ cao
từng bài viết, tối ưu SEO nâng cao cho nhất cho năm đầu tiên
toàn bộ trang web

Web tham khảo:

Web tham khảo:

Web tham khảo:

http://xaydungtantien.com.vn/

http://kientrucviethung.com/

http://gttvietnam.com/

https://thungbiacarton.com/

https://ngoinhahanquoc.com/

http://vaihoalam.com/

http://dogolamsam.com/

http://tongdailysondulux.com/

https://www.degrasan.net/

http://setuphotel.vn/

http://sonba.com.vn/

https://digimind.vn/

http://xkldnhantai.vn/

https://dieuhoadienmayvinhcuu.com/

https://redsunvietnam.com/

http://air-compressorvn.com/

http://kientruchungthinh.com/

http://vietlogos.com.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)

5.000.000đ

7.000.000đ

Từ 12-20.000.000đ 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, nếu có yêu cầu thêm tính năng đặc biệt, chi phí sẽ được cộng thêm.

Bảng giá dịch vụ tên miền tại iHappy

Tất cả giá đã bao gồm thuế VAT

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 .com.vn

670.000đ

360.000đ/năm

-

Tên miền .vn

770.000đ

470.000đ/năm

-

Tên miền .edu.vn, .org.vn

490.000đ

360.000đ/năm

-

Bảng giá dịch vụ Hosting tại iHappy

Tất cả giá đã bao gồm thuế VAT
Gói cơ bản

Gói nâng cao

Gói cao cấp

Băng thông

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Dung lượng

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Trung bình

Cao

Rất cao

100 người truy cập cùng lúc

300 người truy cập cùng lúc

10.000 người cùng lúc

Hongkong

Việt Nam

Việt Nam

Tốc độ tải web
Khả năng chịu tải
Máy chủ
Ưu đãi bảo hành web
Giá

- Miễn phí chỉnh sửa nhỏ web - Miễn phí chỉnh sửa web
- Miễn phí chỉnh sửa web
trong quá trình sử dụng (tối đa trong quá trình sử dụng (tối đa trong quá trình sử dụng (tối đa
02 giờ làm việc)
01 ngày làm việc)
03 ngày làm việc)
660.000đ/năm

Khuyến mãi

1.320.000đ/năm

1.980.000đ/năm

Tặng phí năm đầu với gói web tương ứng

Bảng giá dịch vụ email doanh nghiệp tại iHappy

Tất cả giá đã bao gồm thuế VAT

Gói Email

Tổng dung lượng

Số địa chỉ mail

Chi phí

Gói miễn phí

500MB

3

0đ

Máy chủ email dùng chung với website
Mức độ ổn định 90%, khi gửi nhận mail hay bị chậm.
Khi gửi thư thi thoảng sẽ bị vào hòm mail Spam.

Phù hợp với đơn vị ít dùng mail, không yêu cầu cao về độ ổn
định
Giao diện sử dụng đơn giản không nhiều tính năng

Gói A

5GB

5

55.000 đ/tháng

Gói B

30GB

20

110.000 đ/tháng

Gói C

100GB

50

165.000 đ/tháng

Gói D

225GB

150

385.000 đ/tháng

Gói E

500GB

300

550.000 đ/tháng

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

30GB mỗi hòm thư

Mức độ ổn định 100% vì do chính Google cung cấp.
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
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
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
#

Bước 1
Bước 2

NỘI DUNG
Liên hệ và tư vấn sơ lược cho khách hàng
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

THỜI GIAN

1 ngày làm việc

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

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

1 ngày làm việc
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.

QUOTATION OF SERVICES AT IHAPPY
Dear:
Created by:

Vu Van Tu (Project Leader)

Company:

IHappy Technology Company Limited
Add: 259 Ngo Gia Tu, Suoi Hoa, Bac Ninh City

Tax: 2301021938
Call: 0936.3880.25

Date submitted:
Price list of website design services at iHappy

All prices include VAT

Categories
Website design package

Price

Amount

5-20.000.000đ

5-20.000.000đ

Maintain the first
year website

.com domain (other follows price list)

Free

Hosting basic

Free

Maintain the
website from the
second year
Total

.com domain (other follows price list)

330.000đ/year

Hosting basic

660.000đ/year

Free
990.000đ/year
5-20.000.000đ

Price list of website design services at iHappy
Basic
Suitable for: news web, small company
web, personal sales web
- On-site consultation, get exact ideas
- Simple interface design
- Unlimited number of products, articles
- Basic search function
- Support posting basic information
- Order online, chat online
- 01 language
- Permanent warranty
- Optimize basic SEO
- Optimizing interface phone, iPad
- Connect to Facebook, Zalo, map

All prices include VAT
Advanced

Premium

Suitable for: commercial web,
specialized sales
All features of the basic web package
and add the following features:

Good for: large corporate webs, ecommerce webs
All features of advanced web packages
and add the following:

Diverse languages
- Supports 04 languages
- Automatic translation by Google

Premium design
- Professional design by the designer
according to the brand identity, showing
the professionalism and prestige of the
business, looking at the site will be at a
different level compared to conventional
websites

Increase interaction with customers
- Post comment function
- Question and answer function (FAQ)
- Smart search function
- Smart online chat function supports
automatic chatbot answering
Increase Google rankings (SEO)
- SEO scoring function for each article,
optimizing advanced SEO for the entire
website

Improve the speed
- Optimize web download speed under
5s
- Optimize the speed for a large number
of products per 1,000 products
- Free hosting package with the highest
speed for the first year

Reference website:

Reference website:

Reference website:

http://xaydungtantien.com.vn/

http://kientrucviethung.com/

http://gttvietnam.com/

https://thungbiacarton.com/

https://ngoinhahanquoc.com/

http://vaihoalam.com/

http://dogolamsam.com/

http://tongdailysondulux.com/

https://www.degrasan.net/

http://setuphotel.vn/

http://sonba.com.vn/

https://digimind.vn/

http://xkldnhantai.vn/

https://dieuhoadienmayvinhcuu.com/

https://redsunvietnam.com/

http://air-compressorvn.com/

http://kientruchungthinh.com/

http://vietlogos.com.vn/

Extra features on request:
+ Add languages: 500,000 VND /
language
+ Automatic transliteration feature
(automatically translated into 200
languages): VND 500,000

Duration: 1-2 weeks
(7 working days)

Duration: 1-2 weeks
(10 working days)

Duration: 2-3 weeks
(15 working days)

5.000.000đ

7.000.000đ

12-20,000,000 VND or higher
depending on requirements

Note: The price above is the reference price for the service pack, if you require special features, the cost will be added.

Price list for domain services at iHappy

All prices include VAT

First year

From the second year

Promotion

.com

330.000đ

330.000đ/year

First year free with website

.net

330.000đ

330.000đ/year

First year free with website

.com.vn

670.000đ

360.000đ/year

-

.vn

770.000đ

470.000đ/year

-

.edu.vn, .org.vn

490.000đ

360.000đ/year

-

Price list of Hosting services at iHappy

All prices include VAT
Basic

Advanced

Premium

Bandwidth

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Capacity

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Medium

High

Very high

100 people access at the
same time

300 people access at the
same time

10.000 people access at the
same time

Hongkong

Vietnam

Vietnam

Web loading speed
Load capacity
Server
Web warranty incentives
Price

- Free small web editing
during use (maximum 02
working hours)
660.000đ/year

Promotion

- Free small web editing
during use (maximum 01
working day)

- Free small web editing
during use (maximum 03
working day)

1.320.000đ/year

1.980.000đ/year

Free first year fee with corresponding web package

Price list for business email service at iHappy

All prices include VAT

Email package

Total capacity

Number of mail addresses

Cost

Free package

500MB

3

0đ

Email server shared with the website
Suitable for units that use less mail, do not require high
Stability level of 90%, when sending or receiving mail or slow. stability
When sending mail sometimes will be in the Spam mailbox.
Simple user interface without many features
Package A

5GB

5

55.000đ/month

Package B

30GB

20

110.000đ/month

Package C

100GB

50

165.000đ/month

Package D

225GB

150

385.000đ/month

Package E

500GB

300

550.000đ/month

Private email server, not shared with the website
Stability level 99.9%.
When sending mail is not in the Spam mailbox.
Google Email Package
(Gsuite Basic)

30GB per mailbox

100% stability because it is provided by Google itself.
When sending mail is not in the Spam mailbox.

Suitable for many mail units.
Easy to use interface, many features
Can be used on phones
99,000 vnd / mailbox / month
(based on the number of mailboxes to be registered)
If more than 20 mailboxes:
145,000 VND / mailbox / month from the 21st mailbox
Price from the second year: VND 145,000 / mailbox / month
Suitable for units that use a lot of mail.
Easy to use interface, many features, built-in phone

WEBSITE DESIGN SERVICE PROCESS
#

Total

NỘI DUNG

THỜI GIAN

Step 1

Contact and brief advice for customers

Step 2

Specific advice, find out the real needs of customers, propose appropriate web
design solutions. Create a demo page if the customer has not closed the idea

Step 3

Quotation details package, no hidden costs, no costs incurred

Step 4

Signing a contract to make a website, iHappy got an advance of 50% of the
contract value

Step 5

Assignment of project implementation, graphic design (design team) and web
framework construction (programming team), design consensus with customers

7 business days

Step 6

Perfecting the website interface, optimizing display on phones and ipads,
optimizing speed and website security (programming team)

3 business days

Step 7

Post content to the website, optimize content suitable for Google (content group)

2 business days

Step 8

Checking, checking spelling errors, checking web function, checking display on
devices (QC group)

Step 9

Send customers to browse, revise the website according to customer requirements
if needed

Step 10

Hand over, instruct customers to use, customers pay the remaining costs to iHappy
and complete the project.

1 business day

1 business day

1 business day

15 business days

Project assignment term: maximum 90 days from the date of signing the contract, if it is not over 90 days, the project will be
canceled and the two sides will liquidate the contract. After the deadline for collecting all paid expenses will not be refunded.
100% Satisfaction Policy: Prior to the collection term, if customers are dissatisfied with iHappy's services, they can request
iHappy to stop implementing, we would like to receive any helpful suggestions and will refund all expenses. fee paid.

