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

Quý khách bảng báo giá của sản phẩm Bizfly Chat

ĐỊA CHỈ
Tầng 17 tòa nhà Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN

WEBSITE
www.bizfly.vn

EMAIL
sale@bizfly.vn

HOTLINE
1900.63.64.65

MIỄN PHÍ
trọn đời

10.000

900.000
(VNĐ)

1.800.000
(VNĐ)

20.000/
1 Tháng

1.500.000
(VNĐ)

3.000.000
(VNĐ)

30.000/
1 Tháng

Gói Sản phẩm Miễn phí Gói 1 Gói 2

Lượng lưu trữ User

Đơn giá 3 tháng (VNĐ)

Đơn giá 6 tháng (VNĐ)

Đơn giá 12 tháng (VNĐ)
3.600.000

(VNĐ)
6.000.000

(VNĐ)

Quảng cáo tự động: thêm danh sách khách
hàng vào Audience

Hỗ trợ kết nối và quản lý livechat trên Zalo

Giới hạn lượng Fanpage tích hợp

Tích hợp mini CRM:
- Quản lý và lưu trữ khách hàng trên một
công cụ ngay tại chatbot
- Trích xuất dữ liệu khách hàng
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Chỉ có tại Bizfly Chat

Tính năng nổi bật



Gói miễn phí trọn đời có hiển thị tên thương hiệu Bizfly trên cửa sổ chat
Lưu ý :

100 1000 3000
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Các tính năng cơ bản khác

Tích hợp kho Coupon:
- Tạo kho mã Coupon
- Tạo mã Coupon với nhiều loại mã, nhiều kiểu 
khuyến mại
- Nhập mã Coupon từ bên ngoài qua file Excel
- Tạo chiến dịch phát mã Coupon (Messenger 
Facebook)
- Gạch mã Coupon khi khách hàng sử dụng
- Gửi mã Coupon miễn phí qua Messenger 
Facebook

Chăm sóc khách hàng tập trung nhiều
Fanpage/Website/Landing Page

Tích hợp box chat lên website/chat website 
mặc định.

Tạo nhóm support (hỗ trợ khách hàng theo 
nhóm) áp dụng với gắn chatbot lên website

Chat trực tiếp, gắn tag phân loại khách hàng, 
lưu trữ lịch sử chat

Gửi tin nhắn hàng loạt (tối đa theo sự cho 
phép của Facebook)

Tự động chia khách hàng cho nhân viên hỗ 
trợ, nhân viên tự chọn khách hàng để hỗ trợ

Mở API cho khách hàng tích hợp hệ thống 
khác vào Bizfly

Tạo kịch bản trả lời tự động/kịch bản trả lời 
ngoài giờ hành chính/kịch bản phục vụ cho 
chiến dịch Marketing

Thống kê, báo cáo: Lượng user tương tác với 
fanpage, hiệu quả làm việc của nhân viên kinh
doanh/chăm sóc khách hàng

Quản lý comment và trả lời comment bài post

Chạy chiến dịch mini game

Hỗ trợ quét data từ nguồn cũ


