BẢNG GIÁ GÓI DỊCH VỤ SUPPORT – HỖ TRỢ WEBSITE BIZWEB

S-Bronze

S-Gold

S-Platinum

S-Diamond

Miễn phí

990.000đ

1.990.000đ

3.200.000đ

2 trang

4 trang

7 trang

Ẩn/hiện nội dung trên
mobile

Sửa bố cục, kiểu hiển thị trên
moblile

Sửa bố cục, kiểu hiển thị
trên moblile

Hỗ trợ cơ bản
Hướng dẫn sử dụng
Cài đặt ứng dụng yêu cầu chèn code
Thay đổi màu sắc website/màu nền
Chỉnh font – size chữ

Chỉnh sửa bố cục website
Thay đổi bố cục website, thêm/bớt cột, nội
dung

-

Thay đổi kích thước khung site với giao diện hệ
thống

-

Chỉnh sửa header theo yêu cầu
(menu bar, banner, search box, shopping cart…)

-

-

Chỉnh sửa cơ bản footer, logo dưới footer

Chỉnh sửa bố cục website trên mobile

-

Hỗ trợ chỉnh sửa module
Sửa khung, vị trí module, thêm/bớt module hệ
thống sẵn có

2 module

4 module

7 module

7 module

Thêm/chỉnh sửa module không có java, không
hiệu ứng

2 module

4 module

7 module

7 module

2 module

4 module

7 module

2 module

4 module

7 module

Thêm/chỉnh sửa module từ website ngoài,
module có nhiều hiệu ứng

-

Thay đổi kiểu hiển thị menu chính, menu con

-

Thêm/thay đổi kiểu hiển thị slide ảnh

-

Thay đổi/chỉnh sửa style hiển thị của các trang:
tin tức, sản phẩm, các trang con

-

Tích hợp code để hỗ trợ SEO

-

Tích hợp các tiện tích khác
(bản đồ, google dịch, facebook...)1

-

Hỗ trợ chỉnh sửa module sản phẩm đặc biệt
Thêm/chỉnh sửa module đặc biệt
(KM riêng, slide sản phẩm, % giảm giá)2

-

-

Thêm module sản phẩm cho những site chuyên
tin tức

-

-

-
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Chú thích:
1 - Thêm bản đồ vào chân trang hoặc trang liên hệ; thêm Google dịch, thêm bình luận Facebook vào
trang chi tiết sản phẩm hoặc trang tin tức; popup hiển thị facebook, G+,… trong form đăng kí nhận
tin; đăng nhập để xem giá.
2 - Thêm module hiển thị % giảm giá, thông tin khuyến mại riêng ngay dưới sản phẩm, hiển thị sản
phẩm theo dạng slide

*Gói S-Bronze áp dụng cho các khách hàng ký mới và đang triển khai website
*Các gói còn lại áp dụng cho khách hàng đang sử dụng Bizweb và đã nhận bàn giao website.
*Bảng giá này có hiệu lực từ ngày 22/06/2016.

