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BẢNG BÁO GIÁ BIZFLY WEBSITE
Kính chào Quý khách, Công ty Cổ phần VCCorp xin trân trọng gửi tới

Quý khách bảng báo giá của sản phẩm Bizfly Website

Bizfly Website gồm 03 gói dịch vụ:

Giao diện

Quản trị

3 lần

Hạng mục Tính năng Giới thiệu
(10,000,000 ++

VNĐ)
(15,000,000 ++

VNĐ)
(Liên hệ)

Bán hàng Chuyên nghiệp

Thiết kế template theo yêu cầu

Chỉnh sửa thiết kế theo yêu cầu (*)

Hiển thị tương thích trên các thiết bị
PC/Mobile
Hiệu ứng trang đặc biệt

Trang chủ

Tin tức – Giới thiệu – Tin sự kiện

Quản lý sản phẩm

Quản lý đặt hàng

Chọn mẫu theo template có sẵn

Quản lý giỏ hàng

Quản lý phương thức thanh toán
- Thanh toán tiền mặt tại cửa hàng
- Thanh toán chuyển khoản
- Thanh toán ship COD

Quản lý dịch vụ

Tích hợp thanh toán trực tuyến:
- Tính hợp cổng thanh toán trực tuyến
- Tính hợp thanh toán qua ATM, VISA,
i-banking

Sản phẩm Bizfly Website gồm các tính năng sau:

Gói giới thiệu: Xây dựng Website phù hợp cho nhu cầu của các tổ chức, cá nhân cần quảng bá 
thông tin của doanh nghiệp trên nền tảng internet. Mức giá từ 10,000,000 VNĐ.
Gói bán hàng: Xây dựng Website phù hợp cho nhu cầu của cá nhân, tổ chức muốn có kênh giao 
dịch, mua bán hàng hóa sản phẩm trên nền tảng internet. Mức giá từ 15,000,000 VNĐ.
Gói chuyên nghiệp: Xây dựng Website theo những yêu cầu đặc thù, riêng biệt của cá nhân, tổ chức.
Liên hệ để có mức giá tốt.



(*) Bizfly Chat là một bot biết tự động trả lời khách hàng theo kịch bản 24/7: Hoạt động độc lập trên Website, Fanpage, Messenger.

Tự động trả về nội dung theo từ khóa keyword. Quản lý tập trung nhiều Fanpage trên 1 công cụ. Chỉ định khách cho từng sales.

(**) Bizfly CRM cung cấp giải pháp lưu trữ, phân loại và khai thác thông tin khách hàng hiệu quả, phục vụ mục đích Sale và Marketing.

(***) Bizfly Email cung cấp giải pháp gửi Email tự động hàng loạt theo kịch bản, có chức năng cá nhân hóa nội dung vả cảnh báo nguy cơ 

bị đánh dấu spam.

Số chi tiết chỉnh sửa tối đa: 3 chi tiết/lần.

Số lần chỉnh sửa tối đa: 3 lần/mẫu giao diện (lần chỉnh sửa sau chỉ được phép chỉnh sửa những gì liên quan đến lần chỉnh sửa trước).

Nếu số lượng chỉnh sửa vượt quá giới hạn thì xem như thiết kế lại giao diện mới. Chi phí thiết kế mới vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Lưu ý :

Miễn phí sử dụng 03 tháng sản phẩm Bizfly Chat (*) gói 10.000 user.
Miễn phí sử dụng 03 tháng sản phẩm Bizfly CRM (**) gói 10.000 contact. 
Miễn phí sử dụng 03 tháng sản phẩm Bizfly Email (***) gói 10.000 lượt gửi email. 

Khuyến mại :

Quản trị Tìm kiếm theo từ khóa

Bộ lọc sản phẩm

Quản lý thông tin liên hệ

Quản lý banner quảng cáo

Quản lý trang tĩnh

Đa ngôn ngữ

Quản lý khách hàng – user

Tính năng thêm theo yêu cầu

Quản lý tài khoản
- Đăng ký bằng username, tài khoản
Google, tài khoản Facebook
- Đăng nhập
- Thông tin tài khoản

HẠNG MỤC TÍNH NĂNG Giới thiệu
(10,000,000 ++

VNĐ)
(15,000,000 ++

VNĐ)

Bán hàng
(Liên hệ)

Chuyên nghiệp
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