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STT  Nội dung  Chức năng  Giá (VNĐ)  

1  

Thiết kế website 

chuẩn SEO 

(đối với website 

bán hàng, quảng 

bá thương hiệu 

công ty, giới 

thiệu sản phẩm, 

sim số đẹp, shop 

quần áo)  

  

- Hỗ trợ tạo Logo, Banner quảng cáo 

- Đăng tin tức và sản phẩm 

- Đặt hàng online có thông báo về Email trên điện 

thoại  

- Giao diện thân thiện dễ sử dụng  

- Bảo mật thông tin  

- Và các chức năng hỗ trợ SEO web (tối ưu từ khoá 

để bài viết sớm lên Google) 

- Và các chức năng bảo mật + tăng tốc độ tải trang 

và kỹ thuật khác ... 

 

  

15.000.000 

2 

Hỗ trợ chạy 

quảng cáo 

Facebook Ads, 

Google Ads 

- Tăng lượt tương tác (like, share, tym ...) 

- Tăng đơn hàng 

- Tăng tỷ lệ chốt đơn 

- Quảng bá hình ảnh, sản phẩm công ty ra nhiều tỉnh 

thành, khu vực khác nhau 

Thương 

lượng 

Giảm giá 30% chi phí làm website từ 15/09 – 30/09/2022 10.500.000 

 

Ghi chú:  

- Chi phí trên đã bao gồm 1 tên miền .com/1 năm miễn phí. 

- Máy chủ/hosting website được đặt tại Mỹ - Nơi công nghệ tiên tiến nhất thế giới và được 

vận hành 24/7/365 ngày trọn đời mà không mất thêm bất cứ khoản nào khác. 

- Ngoài ra được hỗ trợ viết bài chuẩn SEO từ 1-3 tháng đầu (trung bình từ 3-5 bài/1 tháng, 

nếu nhiều hơn Quý khách thanh toán thêm một khoản phí) 

- Website tích hợp các công cụ đánh giá SEO mới nhất để lên TOP Google, Bing, Yandex, ...  

- Giao diện thận thiện dễ sử dụng, hỗ trợ đa ngôn ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Trung 

- Thời gian hoàn thành tầm 5-7 ngày. Nhanh nhất tầm 3 ngày và chậm nhất 10 ngày. 

 

Thông tin Thanh toán:  Quý khách vui lòng thanh toán trước 50% qua chuyển khoản. Sau khi 

hoàn thành sẽ thanh toán nốt phần còn lại hoặc theo thoả thuận giữa 2 bên. 

Ngân hàng VPBANK ACB 

Số tài khoản IN8888 (in8888) 598101 

Tên tài khoản LÊ TIẾN HÙNG (LE TIEN HUNG) 
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Website là gì? Tại sao cần phải thiết kế website?  
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Nếu bạn vẫn chưa biết được website là gì? Hãy tìm ngay câu đáp án cho mình để không bị 

đối thủ vượt mặt vì bỏ lỡ tầm quan trọng của website.  

Website là gì? Tại sao cần phải thiết kế website?  

Website không còn là công cụ xa lạ của các doanh nghiệp, các tổ chức hay thậm chí là các cá nhân 

bởi hầu hết với sự phát triển của internet mỗi đối tượng đều sở hữu cho mình một website. Tuy 

nhiên, website là gì và có tầm quan trọng như thế nào thì không phải ai cũng có được một đáp án 

đúng. Cùng giải đáp những câu hỏi trên với những thông tin chi tiết dưới đây.  

Giải mã câu hỏi website là gì? Vậy website là gì? Website là một trang thông tin với mục đích là 

để giới thiệu, cập nhật những thông tin về các doanh nghiệp, sản phẩm, hoạt động cũng như tin tức, 

chia sẻ bí quyết,… để phát triển thương hiệu. Từ những thông tin này, mục tiêu lớn hơn mà không 

ít các doanh nghiệp muốn hướng đến khi xây dựng website là để bán hàng.  

Website là gì? tại sao cần phải thiết kế 

website Website là gì?  

Thông thường, website được phân chia thành 4 hình thức chủ yếu theo đối tượng như website dành 

cho doanh nghiệp, website dành cho cá nhân, website của chính phủ và website của các tổ chức 

phi lợi nhuận. Căn cứ theo mục đích khác nhau của website mà web sẽ có những đặc điểm khác 

nhau. Tuy nhiên, nhìn chung tầm quan trọng của website là như nhau.  

  

Lý giải nguyên nhân tại sao cần phải thiết kế website?  

Hiểu được website là gì bạn chắc chắn không thể bỏ qua tầm quan trọng của website, nhất là đối 

với các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ. Trong đó, có các lý do chính khiến cho 

doanh nghiệp cần sở hữu một website của riêng mình như sau:  

Website – văn phòng thứ hai của mọi doanh nghiệp. Nếu như văn phòng trong thực tế là nơi để 

thực hiện các giao dịch của doanh nghiệp và qua đó để thể hiện được bộ mặt của doanh nghiệp, để 

doanh nghiệp gây ấn tượng với khách hàng. Thì website cũng được ví như là một văn phòng thứ 
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hai của doanh nghiệp trên Internet. Thông qua website, khách hàng đã có thể cập nhật được những 

thông tin về doanh nghiệp, về sản phẩm, về dịch vụ của bạn. Bên cạnh đó, phong cách thiết kế ấn 

tượng cũng sẽ tạo nên dấu ấn của bạn trong lòng khách hàng.  

Nguyên nhân tại sao cần phải thiết kế website - Tầm quan trọng của thiết kế website đối với 

doanh nghiệp Tầm quan trọng của thiết kế website đối với doanh nghiệp  

- Website giúp khẳng định thương hiệu và là công cụ cạnh tranh với đối thủ. Khi khách 

hàng có nhu cầu tìm kiếm bất kỳ thông tin về sản phẩm, dịch vụ hành động đầu tiên của khách 

hàng chính là tìm kiếm thông tin trên Internet. Ngay lúc này, phải chăng website chính là một công 

cụ chính để bạn cạnh tranh và thu hút khách hàng hơn so với đối thủ cạnh tranh. Không chỉ cần 

hiểu website là gì mà doanh nghiệp bạn cần sở hữu ngay một website chuyên nghiệp để thu hút 

khách hàng và cạnh tranh với đối thủ.  

- Website sẽ là nơi cung cấp nguồn thông tin hữu ích. Tất tần tật mọi thông tin mà bạn 

mong muốn truyền tải đến khách hàng đều có thể thông qua website. Bởi theo định nghĩa website 

là gì, website đã được giải mã là một trang thông tin đặc biệt dành cho khách hàng. Tất cả mọi 

thông tin về doanh nghiệp, dịch vụ, sản phẩm đến chương trình khuyến mãi, hướng dẫn sử dụng, 

chia sẻ bí quyết bạn đều có thể cập nhật trên trang web của mình. Tuy nhiên, mọi thông tin cần 

được thể hiện một cách rõ ràng, mạch lạc để tạo nên sự thu hút đối tượng mục tiêu mà bạn nhắm 

đến.  

- Không chỉ bán hàng, website còn là kênh để thực hiện các công việc giao tiếp và chăm 

sóc khách hàng 24/24. Một trong những ưu điểm đặc biệt nhất của website so với bất kỳ công cụ 

nào khác là cho phép  sự tương tác từ 2 phía giữa khách hàng và doanh nghiệp. Bạn có thể tận dụng 

website để thực hiện các cuộc khảo sát nho nhỏ để hiểu khách hàng mình hơn hay thu thập những 

đánh giá của khách hàng về doanh nghiệp của mình. Từ những nguồn thông tin quý báu này, bạn 

đã có thể dễ dàng cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình sao cho phù hợp nhất với khách 

hàng mà không cần tốn quá nhiều thời gian, chi phí cho các cuộc khảo sát.  

- Hơn cả giá trị cung cấp thông tin và bán hàng, website còn là một trong những yếu tố 

không thể thiếu để doanh nghiệp thực hiện các kế hoạch Marketing của mình. Với sự phát 

triển không ngừng của Internet,  

Marketing Online cũng trở thành một công cụ đắc lực để doanh nghiệp thu hút khách hàng bên 

cạnh các phương pháp Marketing truyền thống. Để thực hiện được điều đó, chắc chắn không thể 

thiếu website. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần hành động ngay để sở hữu cho mình môt website 

chuyên nghiệp cho các kế hoạch phát triển, định hướng dài hạn.  

Hiểu được website là gì và tầm quan trọng của website đối với doanh nghiệp. Đã đến lúc bạn cần 

hành động ngay và sở hữu cho mình một website thu hút khách hàng. Vui lòng liên hệ hotline: 

024.3910.7777 để được tư vấn và hỗ trợ thiết kế website chuẩn SEO + máy chủ/hosting được 

đặt tại Mỹ - nơi công nghệ tiên tiến nhất thế giới!  
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