
BẢNG BÁO GIÁ BIZFLY EMAIL MARKETING & AUTOMATION
Kính chào Quý khách, Công ty Cổ phần VCCorp xin trân trọng gửi tới

Quý khách bảng báo giá của sản phẩm Bizfly Email Marketing & Automation
Bizfly Email Marketing & Automation cung cấp giải pháp gửi Email tự động hàng loạt với đầy đủ các tính 
năng sau:

Import Mail: Cho phép import data khách hàng từ excel hoặc thêm mới vào hệ thống.
Lọc Email: Lọc data Email và gắn danh sách để gửi theo chiến dịch.
Template Email có sẵn: Khách hàng có thể sử dụng một số dạng template Email có sẵn cho phép 
sửa đổi nội dung và hình ảnh.
Cảnh báo spam: Kiểm tra nội dung template và loại bỏ những từ ngữ dễ gây spam mail.
A/B test: Cho phép test tiêu đề, nội dung, thời gian để check được bản nội dung hoàn chỉnh nhất 
nhằm tăng tỷ lệ mở Email.
Thống kê báo cáo: Thống kê báo cáo chi tiết số lượng gửi thành công, lượng Email bị rớt…
Automation/AutoResponse: Được tạo 1 lần duy nhất và được gửi tự động cho từng người khi họ thực 
hiện một hành động hoặc đến một ngày đặc biệt nào đó cho cả những người vừa mới đăng ký...
Hỗ trợ: Đấu nối hệ thống bên thứ 3 (nếu có).
Tích hợp SMS Brand Name trong luồng Email Automation giúp xác nhận tin, chăm sóc Khách Hàng,
remarketing,...
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Gói Email Phụ là gói phù hợp khi khách hàng trong thời hạn sử dụng của gói Email chính mà đã hết lượt gửi mail thì khách hàng có thể 
mua thêm gói email phụ để hỗ trợ chiến dịch email đang triển khai.

Giá đã bao gồm thuế VAT 10%, đơn hàng tối thiểu 3 tháng

Gói Email Starter là gói dành cho những khách hàng có nhu cầu thử nghiệm hiệu quả của sản phẩm, trong thời gian sử dụng gói này nếu 
khách hàng có nhu cầu mua thêm gói Email chính, số lượt gửi mail mà khách hàng chưa sử dụng hết sẽ được cộng dồn vào gói chính.

Tất cả các gói dịch vụ được dùng đầy đủ tính năng của sản phẩm Bizfly Email Marketing & Automation
Quý khách muốn mua số lượng lớn và ký hợp đồng dài hạn, xin vui lòng liên hệ để có báo giá phù hợp.

Lưu ý :

Bizfly Email Marketing & Automation gồm các gói dịch vụ với mức giá sau:

Gói Sản phẩm Starter Gói phụ Gói 1 Gói 2 Gói 3

Số lượt gửi mail (lượt)

Đơn giá 3 tháng (VNĐ)

Đơn giá 6 tháng (VNĐ)

Đơn giá 12 tháng (VNĐ)

250.000
/3 tháng

300.000
/gói

1.000/
3 Tháng

5.000

1.500.000
(VNĐ)

3.600.000
(VNĐ)

4.500.000
(VNĐ)

3.000.000
(VNĐ)

7.200.000
(VNĐ)

9.000.000
(VNĐ)

6.000.000
(VNĐ)

14.400.000
(VNĐ)

18.000.000
(VNĐ)

10.000/
1 Tháng

30.000/
1 Tháng

50.000/
1 Tháng


