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Đẳng cấp & Sự khác biệt 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ P&D 

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEBSITE  

PDGroup mong muốn đem đến một dịch vụ tiện nghi – đảm bảo yêu cầu khách hàng 

 

KHUYẾN MÃI: 

 Giảm 10% khách hàng thân thiết và đối tác kinh doanh với PDGroup. 

 Chiết khấu 5-10% hoa hồng cho khách hàng và đối tác giới thiệu dịch vụ. 

 

BẢNG SO SÁNH DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEBSITE: 

Thông thường khi thiết kế website xong bên thiết kế sẽ bàn giao lại cho doanh nghiệp và bên doanh nghiệp phải tự quản 

lý, chăm sóc, cập nhật nội dung lên website của mình. Tuy nhiên, hấu hết doanh nghiệp không có người chuyên trách để 

quản trị những nội dung đăng tải, không biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa Ảnh, không thành tạo máy tính hoặc 

không có thời gian chăm sóc website hay quảng bá hình ảnh thông tin lên Internet. Vi vậy, doanh nghiệp hãy sử dụng 

dịch vụ chăm sóc website của PDGroup với thời gian hỗ trợ chậm nhất 24h/7, hình thức hỗ trợ qua Email: 

info@pdgroup.vn – Hotline: 0939.110.247 

 

DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEBSITE 
CƠ 

BẢN 

DOANH 

NGHIỆP 

YÊU 

CẦU 

CHI PHÍ / 1 THÁNG 250.000 500.000 
Từ 

1.000.000 

CHI PHÍ / 6 THÁNG 1.250.000 2.500.000 - 

CHI PHÍ / 12 THÁNG 2.250.000 5.000.000 - 

HỖ TRỢ 48H/24/7 
Emai: info@pdgroup.vn 

Hotline: 0939.110.247 

YÊU CẦU KHÁCH HÀNG 

Cung cấp các thông tin về các dịch vụ liên quan 

đến quản trị website. 

(Thông tin tên miền, hosting, email, số điện 

thoại, tài khoản quản trị website) 

mailto:info@pdgroup.vn
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Đẳng cấp & Sự khác biệt 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ P&D 

CẬP NHẬT BÀI VIẾT 

- Thực hiện tìm kiếm và cập nhật bài viết theo yêu cầu của 

khách hàng hoặc theo nội dung chủ đề website. 

- Thông tin cập nhật bào gồm: Tên tiêu đề bài viết, hình ảnh 

minh họa, trích dẫn, nội dung chi tiết, nguồn bài viết. 

- Chèn link liên kết của website trong bài viết nhằm tối ưu 

hóa công cụ tìm kiếm hỗ trợ SEO tốt nhất. 

30 

Bài viết 

50 

Bài viết 

50 

Bài viết 

GIỚI THIỆU WEBSITE 

- Đăng quảng bá hình ảnh sản phẩm website trên các 

phương tiện truyền thông ngoài hệ thống website là diễn 

đàn (forum), trang tin rao vặt. 

- Kết nối và đăng ký website với các mạng xã hội (Facebook, 

Google+, Youtube, Twister, Zing, Linkhay, Yahoo, Bloger) 

1 

Bài viết 

5 

Bài viết 

20 

Bài viết 

ĐĂNG KÝ SEO - WEBMASTER TOOLS GOOGLE 

- Đăng ký miễn phí hoặc dùng tài khoản khách hàng. 

- Tạo tài khoản dùng để theo dõi và phân tích các yếu tố liên 

quan đến sự hoạt động của website, các phương pháp tối 

ưu website, hiểu chỉnh cân bằng hay khắc phục các lỗi 

nhằm hỗ trợ tốt cho quá trình tìm kiếm website trên Google. 

   

GIÁM SÁT - ALEXA RANK 

- Là thước đo mức độ phổ biến của các website. Chỉ số thứ 

hạng của mỗi website được Alexa kết hợp đánh giá từ 2 yếu 

tố là số trang web người dùng xem (Page Views) và số 

người truy cập website (Reach). 

   

SAO LƯU WEB – BÁO CÁO HÀNG THÁNG 

- Lưu tất cả dữ liệu trên website, bao gồm hình ảnh, nội 

dung, file, cấu hình hệ thống, email, cơ sở dữ liệu. 

- Thực hiện báo cáo các tình hình liên quan và các kết quả. 

- Đưa ra các giải pháp để hướng phát triển website. 
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AUTOHITS - TĂNG LƯỢT VIEW ẢO 

- Phương pháp tăng số lần người Online và truy cập website 

- Nhằm hỗ trợ các phương pháp SEO hiệu quả đồng thời tạo 

một môi trường khách hàng thường xuyên truy cập website. 

-   

TẠO BLOG 

- Xây dựng các trang Blog tham gia cùng cộng đồng mạng xã 

hội và chia sẻ thông tin. 

- Nhóm Blog: wordpress.com, dinstudio.com, blog.com, 

tumblr.com, blogspot.com, Zing.vn,… 

- 
01 

Blog 

10 bài viết 

05 

Blog 

50 bài viết 

QUẢNG CÁO LOGO / BANNER 

- Đặt liên kết Logo, Banner (miễn phí) trên các trang rao vặt , 

diễn đàn, website tin, chia sẻ,… 

- Tạo backlink liên kết trên hệ thống. 

- Đăng thông tin doanh nghiệp trên các trang website danh 

bạ và thương hiệu tại Việt Nam. 

- 05 

Hình thức 

20 

Hình thức 

TỐI ƯU & CHUẨN HÓA 

- Chuẩn hóa và cải thiện tốc độ website. 

- Giám sát hoạt động thường trực của website 

- Xử lý kịp thời các vấn đề về lỗi lập trình website và hệ 

thống các dịch vụ website. 

- Tư vấn và hỗ trợ các giải pháp tiết kiệm chi phí cho doanh 

nghiệp liên quan đến các dịch vụ website. 

-   

SELLER SUPPORT ONLINE 

- Tạo Nick Yahoo | Skype | … Online hỗ trợ các dịch vụ yêu 

cầu trực tiếp cho khách hàng. 

- Thông báo các tình trạng, các thông tin theo yêu cầu và chỉ 

đạo của doanh nghiệp. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn và bán hàng trực tuyến. 

- - 
8h/7 

hoặc 

Thỏa thuận 

Giá trên chưa gồm VAT 10%. 

 

PDGroup rất mong nhận được sự hợp tác với quý Công ty trong mọi lĩnh vực về Website và Marketing Online. 


