
 
Bảng giá dịch vụ Support đơn lẻ 

 
 

Chính sách giá áp dụng với khách hàng triển khai dịch vụ Support    

Nội dung hỗ trợ Đơn vị tính Giá 

Thay đổi header 

1 Thay đổi header có mega menu 1 module 990.000 đ 

2 Thay đổi header ( không bao gồm thay đổi menu) 1 module 390.000 đ 

Thay đổi footer 

3 Thêm bản đồ (có hiệu ứng nhiều địa điểm trên cùng 1 bản đồ) 1 module 990.000 đ 

4 
Thêm bản đồ thường có hiệu ứng 2 địa điểm trở lên không cùng 1 

bản đồ ( làm dạng Tab cho nhiều địa điểm) 
1 module 390.000 đ 

5 Thêm bản đồ thường 1 địa điểm không hiệu ứng 1 module Miễn phí 

6 Thêm Fanpage Facebook 1 module Miễn phí 

7 Thay đổi footer thường 1 module 390.000 đ 

8 Thay đổi footer thêm HTML (thêm cấp cho footer) 1 Module 990.000 đ 

Thay đổi khối nội dung danh sách sản phẩm    

9 Thêm module sản phẩm (có hiệu ứng) 1 module 390.000 đ 

10 Thêm module sản phẩm (không hiệu ứng) 1 module 290.000 đ 

11 
Chia bố cục cho khối nội dung danh sách sản phẩm (thêm, bớt 

cột/hàng) 
1 module 290.000 đ 

12 
Thêm module tin tức vào khối nội dung danh sách sản phẩm ( 

không hiệu ứng) 
1 module 290.000 đ 

13 Thêm hiệu ứng cho module sản phẩm 1 module 390.000 đ 

14 Thay đổi cách zoom sản phẩm trong trang chi tiết sản phẩm 1 module 990.000 đ 

Thêm/ sửa slide show    

15 Thêm thư viện ảnh (có hiệu ứng) 1 module 490.000 đ 

16 Thêm số lượng ảnh slide 1 ảnh Miễn phí 

17 Thêm/thay đổi kiểu hiển thị slide ảnh 1 module 990.000 đ 

Thêm module HTML không có hiệu ứng    

18 Thêm bình luận FB không quản lý comment 1 module Miễn phí 

19 Thay đổi hiển thị khối nội dung tin tức (không hiệu ứng) 1 module 290.000 đ 
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20 Thêm khung brand không bao gồm chỉnh sửa ảnh 1 module Miễn phí 

21 Các module HTML khác 1 module 390.000 đ 

Thêm module HTML có hiệu ứng    

22 Thêm khung brand có hiệu ứng 1 module 390.000 đ 

23 
Tạo popup form không dùng app (có hiệu ứng, popup cho điền 

thông tin lên theo một form có sẵn của KH) 
1 popup 990.000 đ 

24 Thêm module ý kiến khách hàng 1 module 390.000 đ 

25 Thay đổi khối nội dung tin tức (có hiệu ứng) 1 module 390.000 đ 

26 Các module HTML khác 1 module 490.000 đ 

Các chỉnh sửa khác    

27 Thay đổi màu nền font chữ mặc định 1 lần Miễn phí 

28 Thay đổi font chữ lấy từ bên ngoài về 1 lần 990.000 đ 

29 Thay đổi màu sắc cho theme 1 lần 390.000 đ 

30 Thêm bản đồ thường 1 địa chỉ cho trang liên hệ 1 module Miễn phí 

31 Thêm bản đồ (có hiệu ứng nhiều địa điểm trên cùng 1 bản đồ) 1 module 1.200.000 đ 

32 
Thêm bản đồ thường có hiệu ứng 2 địa điểm trở lên không cùng 

1 bản đồ ( làm dạng Tab cho nhiều địa điểm) 
1 module 390.000 đ 

33 Thay đổi/ chỉnh sửa giao diện mobile 1 giao diện 6.000.000 đ 

34 Khác 1 dịch vụ Liên hệ 

 

Lưu ý: Các dịch vụ support miễn phí khách hàng được miễn phí 2 lần chỉnh sửa đầu tiên. Từ lần chỉnh 

sửa/ thêm/thay đổi thứ 3, mức phí áp dụng cho các dịch vụ này là 290.000 VNĐ/ 1 dịch vụ 
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Chính sách ưu đãi với KH triển khai lần đầu (chưa xác nhận bàn giao dịch vụ) 

Nội dung hỗ trợ Đơn vị tính Giá 

Thay đổi header 

1 Thay đổi header có mega menu 1 module 990.000 

2 Thay đổi header ( không bao gồm thay đổi menu) 1 module 390.000 

Thay đổi footer 

3 Thêm bản đồ (có hiệu ứng nhiều địa điểm trên cùng 1 bản đồ) 1 module 990.000 

4 
Thêm bản đồ thường có hiệu ứng 2 địa điểm trở lên không cùng 1 

bản đồ ( làm dạng Tab cho nhiều địa điểm) 
1 module 390.000 

5 Thêm bản đồ thường 1 địa điểm không hiệu ứng 1 module Miễn phí 

6 Thêm Fanpage Facebook 1 module Miễn phí 

7 Thay đổi footer thường 1 module 390.000 

8 Thay đổi footer thêm HTML (thêm cấp cho footer) 1 Module 990.000 

Thay đổi khối nội dung danh sách sản phẩm    

9 Thêm module sản phẩm (có hiệu ứng) 1 module 390.000 

10 Thêm module sản phẩm (không hiệu ứng) 1 module Miễn phí 

11 
Chia bố cục cho khối nội dung danh sách sản phẩm (thêm, bớt 

cột/hàng) 
1 module Miễn phí 

12 
Thêm module tin tức vào khối nội dung danh sách sản phẩm ( 

không hiệu ứng) 
1 module Miễn phí 

13 Thêm hiệu ứng cho module sản phẩm 1 module 390.000 

14 Thay đổi cách zoom sản phẩm trong trang chi tiết sản phẩm 1 module 990.000 

Thêm/ sửa slide show    

15 Thêm thư viện ảnh (có hiệu ứng) 1 module 490.000 

16 Thêm số lượng ảnh slide 1 ảnh Miễn phí 

17 Thêm/thay đổi kiểu hiển thị slide ảnh 1 module 990.000 

Thêm module HTML không có hiệu ứng    

18 Thêm bình luận FB không quản lý comment 1 module Miễn phí 

19 Thay đổi hiển thị khối nội dung tin tức (không hiệu ứng) 1 module 290.000 
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20 Thêm khung brand không bao gồm chỉnh sửa ảnh 1 module Miễn phí 

21 Các module HTML khác 1 module 390.000 

Thêm module HTML có hiệu ứng    

22 Thêm khung brand có hiệu ứng 1 module 390.000 

23 
Tạo popup form không dùng app (có hiệu ứng, popup cho điền 

thông tin lên theo một form có sẵn của KH) 
1 popup 990.000 

24 Thêm module ý kiến khách hàng 1 module 390.000 

25 Thay đổi khối nội dung tin tức (có hiệu ứng) 1 module 390.000 

26 Các module HTML khác 1 module 490.000 

Các chỉnh sửa khác    

27 Thay đổi màu nền font chữ mặc định 1 lần Miễn phí 

28 Thay đổi font chữ lấy từ bên ngoài về 1 lần 990.000 

29 Thay đổi màu sắc cho theme 1 lần Miễn phí 

30 Thêm bản đồ thường 1 địa chỉ cho trang liên hệ 1 module Miễn phí 

31 Thêm bản đồ (có hiệu ứng nhiều địa điểm trên cùng 1 bản đồ) 1 module 1.200.000 

32 
Thêm bản đồ thường có hiệu ứng 2 địa điểm trở lên không cùng 

1 bản đồ ( làm dạng Tab cho nhiều địa điểm) 
1 module 390.000 

33 Thay đổi/ chỉnh sửa giao diện mobile 1 giao diện 6.000.000 

34 Khác 1 dịch vụ Liên hệ 

 

Lưu ý: Các dịch vụ support miễn phí khách hàng được miễn phí 2 lần chỉnh sửa đầu tiên. Từ lần chỉnh 

sửa/ thêm/thay đổi thứ 3, mức phí áp dụng cho các dịch vụ này là 290.000 VNĐ/ 1 dịch vụ 

 


