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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE - CODING 

Khi sử dụng dịch vụ thiết kế website tại PDGroup, Quý Khách được hưởng những ưu đãi sau: 

 

KHUYẾN MÃI: 

 Giảm 10% khách hàng thân thiết. 

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

 Các chương trình tặng tên miền quốc tế hoặc giảm giá dịch vụ theo chương trình. 

 Tối ưu hóa webite cho các công cụ tìm kiếm hỗ trợ tính năng SEO tốt. 

 Tặng module chức năng website (Áp dụng cho từng khách hàng). 

 Hướng dẫn và Đăng ký các công cụ tìm kiếm trên Google, Yahoo, Bing,… 

 Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian đăng ký sử dụng dịch vụ. 

 Hướng dẫn sử dụng thành thạo việc quản trị Website, quản trị Email, dịch vụ Hosting và các 

vấn đề liên quan đến Website. 

 

CHÍNH SÁCH ĐỐI TÁC: 

 Giảm 10-50% cho đối tác của PDGroup. 

 Chiết khấu 10-30% cho đối tác giới thiệu dịch vụ. 

 Đặt Logo / Banner quảng bá thương hiệu của đối tác tại website chính. 

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ WEBSITE: 

GÓI THIẾT KẾ BÁO GIÁ 

WEBSITE TRỌN GÓI 

 Gói website cơ bản 

 Đăng ký Tên Miền Quốc Tế 

 Đăng ký Hosting lưu trữ 

2.500.000 
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BẢNG SO SÁNH TÍNH NĂNG WEBSITE 

Bảng giá tham khảo các chức năng của Website có thể thay đổi giá theo chương trình và theo yêu cầu của khách hàng. 

 

TÍNH NĂNG WEBSITE 
CƠ 

BẢN 

DOANH 

NGHIỆP 

YÊU 

CẦU 

CHI PHÍ THIẾT KẾ 1.500.000 2.500.000 CALL 

THỜI GIAN THIẾT KẾ 5 ngày 10 ngày 20 ngày 

NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT 

LẬP TRÌNH TỐI ƯU CHO SEO 

( SEO – Search Engine Optimization tối ưu hóa website cho các 

công cụ tìm kiếm) 

Tối ưu code theo tiêu chuẩn quốc tế (Google, 

W3C, SEO,…) nhanh lên Google. 

TRANG CHỦ 

- Thiết kế đẹp, hiện đại theo phong cách Á – Âu. 

- Màu sắc và bố cục website theo khách hàng yêu cầu hoặc 

theo logo, thương hiệu, demo. 

   

TRANG GIỚI THIỆU 

-    Giới thiệu công ty, hoạt động, tầm nhìn, sứ mệnh (nếu có). 
   

TRANG DỊCH VỤ 

- Liệt kê dịch vụ bằng menu, xem chi tiết dịch vụ, danh sách 

dịch vụ cùng loại,… 

- Có chức năng in ấn, thống kê tổng số lần đăng tin, hiển thị 

ngày đăng,… 

- Có chức năng chia sẻ qua Email, Facebook, Google +,… 
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TRANG TIN TỨC 

- Hiển thị tin tức nội bộ, tin tức tổng hợp hoặc liên quan đến 

hoạt động công ty. 

- Dẽ dàng thêm, thay đổi, chỉnh sửa các nhóm chủ đề và 

không bị giới hạn nhóm chủ đề tin tức. 

- Menu gồm nhiều cấp cha và cấp con 

   

THÔNG TIN KHÁC 

- Mở liên kết khi Click vào banner 

- Hiển thị thông tin hỗ trợ (Yahoo, Skype, Hotline,…). 

- Tìm kiếm theo từ khóa. 

- Số người đang Online, số lượt truy cập. 

   

QUẢNG CÁO 

- Logo, banner hiển thị ở nhiều vị trí theo yêu cầu của khách 

hàng hoặc theo giao diện chuẩn. 

- Hiển thị liên kết link trao đổi. 

- Cho phép giới hạn thời gian hiển thị và bắt đầu của một 

logo hay banner. 

   

LIÊN HỆ 

- Hiển thị thông tin liên hệ công ty, chi nhánh. 

- Form (biểu mẫu) trực truyến để khách hàng liên hệ trực 

tiếp trên website. 

- Cho phép tạo nhiều nhóm bộ phận hộ trợ nhận thông tin. 

- Tích hợp bản đồ Google Maps. 

   

CHỨC NĂNG SLIDE SHOW 

- Tạo banner dạng slide show chuyên nghiệp.        

- Mẫu và hiệu ứng đa dạng, uyển chuyển, nhẹ nhàng, mang 

một phong cách riêng và ấn tượng. 

- Dễ dàng thay đổi nội dung, hình ảnh theo yêu cầu. 
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HỆ THỐNG TÀI KHOẢN 

- Khách hàng đăng ký, đăng nhập, thay đổi thông tin, thay 

đổi mật khẩu, quản lý tài khoản cá nhân. 

- Tích hợp dịch vụ OpenID cho phép khách hàng liên kết tài 

khoản từ Google, Yahoo, Facebook. 

   

QUẢN TRỊ CONTROL PANNEL 

- Quản trị danh mục dịch vụ. 

- Quản trị chủng loại, sản phẩm. 

- Quản trị sản phẩm. 

- Quản trị thông tin liên hệ. 

- Quản trị tài khoản người dùng. 

- Quản trị thông tin – tin tức. 

- Quản trị đơn hàng 

- Và các quản trị khác liên quan đến thiết kế giao diện 

website. 

   

TRANG SẢN PHẨM 

- Liệt kê chủng loại sản phẩm. 

- Liệt kê loại sản phẩm theo danh mục. 

- Liệt kê sản phẩm trong từng loại. 

- Liệt kê sản phẩm cùng loại 

   

TRANG CHI TIẾT SẢN PHẨM 

- Hiển thị hình ảnh minh họa sản phẩm. 

- Hiển thị thông tin sản phẩm, chi tiết kỹ thuật. 

- Hình ảnh minh họa khác. 

- Hiển thị danh sách sản phẩm cùng loại. 

- Cho phép bình luận sản phẩm, đánh giá sản phẩm. 

- Cho phép thể hiện giá sản phẩm trực tiếp hoặc giá liên hệ. 

- Thể hiện số lượng, đơn vị sản phẩm. 

- Thể hiện giá giảm khuyến mãi trực tiếp. 

- Chức năng toolip hoạt động khi rê chuột vào sản phẩm và 

thể hiện các thông tin mà khách hàng yêu cầu cần thể hiện. 

   



 

 

 

 
Điện thoại: 0939.110.247 Email: info@pdgroup.vn  

Địa chỉ: 567/63/4/8 Lê Văn Khương, KP5, phường Hiệp Thành, quận 12, Tp.HCM Liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng Website: www.pdgroup.vn 

 

Đẳng cấp & Sự khác biệt 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ P&D 

CHI TIẾT SẢN PHẨM NÂNG CAO 

- Lập giỏ hàng, thêm xóa sản phẩm trong giỏ hàng 

- Thanh toán bằng hình thức đơn giản: Thông tin khách 

hàng, số lượng sản phẩm, sản phẩm đặt hàng,…sẽ được 

thu thập và gửi về hệ thống và gửi email thông báo cho 

khách hàng đăng ký. 

- Đánh giá sản phẩm bằng dấu sao, bình luận sản phẩm. 

- Chức năng tích lủy điểm, điểm thưởng,..(Theo yêu cầu) 

-   

TÍCH HỢP HÌNH THỨC THANH TOÁN 

- Thanh toán trực tiếp 

- Thanh toán qua Bảo Kim, Ngân Lượng 

-   

CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ NHẬN TIN 

- Đăng ký thông tin bao gồm Tên và Email  

- Mẫu form thể hiện thân thiện 

-   

CHỨC NĂNG KEYWORD RANDOM 

- Tạo từ khóa cho website 

- Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên website và hỗ trợ SEO tốt 

-   

CHỨC NĂNG TRANSLATE GOOGLE 

- Giải pháp siêu tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, hệ 

thống website  có thể sử dụng đa ngôn ngữ. 

- Hệ thống dịch trực tiếp từ chức năng của Google Translate. 

- -  

NGÔN NGỮ WEBSITE 

- Tiếng Anh (+30% phí Coding) 

-     Tiếng Hoa (+50% phí Coding) 

- -  

CHỨC NĂNG THEO YÊU CẦU 

     -    Các chức năng khác theo yêu cầu của khách hàng 
- -  

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. 


