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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢN TRỊ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP 
 

Hà nội, ngày 01 tháng 02 năm 2020 

Stt Nội dung Gói cơ bản Gói nâng cao 
Gói chuyên 

nghiệp 

1. Mức giá 1.500.000đ/tháng 3.500.000đ/tháng 5.500.000đ/tháng 

2. Đăng ký tối thiểu 6 tháng 3 tháng 3 tháng 

3. Sao lưu website 1 lần/tháng 2 lần/tháng 3 lần/tháng 

4. Kiểm tra hoạt động của website Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày 

5. 
Cập nhật nội dung (tin tức, sản 
phẩm) do Khách hàng cung cấp. 

1 – 10 bài 1 – 25 bài 1 – 50 bài 

6. 
Viết bài chuẩn SEO với chủ đề tự 
chọn bởi WebChuanSEO365 

1 bài/tháng 3 bài/tháng 5 bài/tháng 

7. 
Cập nhật hình ảnh, tối ưu hình 
ảnh sao cho không ảnh hưởng đến 
tốc độ truy cập website 

1 – 15 hình 
ảnh/tháng 

1 – 30 hình 
ảnh/tháng 

1 – 50 hình 
ảnh/tháng 

8. 
Gắn thương hiệu/logo vào hình 
ảnh sản phẩm 

Không Có Có 

9. Khắc phục sự cố khi có lỗi xảy ra Có Có Có 

10. 
Đăng ký website lên các công cụ 
tìm kiếm Google, Yahoo, Bing 

Có Có Có 

11. 
Báo cáo số lượng truy cập wesite 
hàng tháng 

Có Có Có 

12. Đăng ký Google Analytics Có Có Có 

13. Tạo sitemap.xml, robot.txt Có Có Có 

14. 
Thực hiện SEO các từ khóa lên 
top 10 trong thời gian quản trị, 
duy trì các từ khóa. 

Không Không Có 

15. 
Tối ưu cho SEO(Search Engine 
Optimization) cho các bài viết 
trong tháng 

Không Có Có 

16. 
Đăng tin dịch vụ, sản phẩm lên 
các trang rao vặt, diễn đàn miễn 
phí 

Không 5 trang/tháng 15 trang/tháng 
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Stt Nội dung Gói cơ bản Gói nâng cao 
Gói chuyên 

nghiệp 

17. Gắn hộp live chat cho website 
Free Gói cơ bản 

500k/năm 
Free Gói cơ bản 

500k/năm 
Free Gói cơ bản 

500k/năm 

18. 

Tạo chiến dịch quảng cáo tự động 
dạng popup (VnTrigger.com) lên 
website ứng với gói dịch vụ 
VnTrigger.com 200k/tháng 

1 Chiến dịch 

Free trong 1 tháng 

3 chiến dịch 

Free trong 3 tháng 

5 Chiến dịch 

Free trong 6 tháng 

 
Ghi chú: 

+ Bảng giá này chỉ áp dụng cho các website tiếng Việt; 

+ Bảng giá này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020 cho đến khi có chính sách giá mới (Chúng tôi sẽ 

gửi thông báo cho Quý Khách biết qua mail); 

+ Chi phí bổ sung duy nhất một lần trong trường hợp Website cần tối ưu SEO lại theo chuẩn 

SEO nước ngoài, cụ thể gồm các hạng mục như:  

- Tối ưu SEO lại cho các thành phần/các thẻ trong code website như: Thẻ meta tag, thẻ meta 

description, thẻ meta keywords, các thẻ header, tối ưu lại code html… 

- Tối ưu lại Ảnh (Kích cỡ ảnh, logo/tên thương hiệu bản quyền, thẻ chứa từ  khóa…); 

- Tối ưu lại nội dung bài viết cho chuẩn SEO nước ngoài; 

- Tăng điểm số tín nhiệm cho website; 

- Tăng tốc độ tải website; 

- Giảm thiểu các thành phần làm ảnh hưởng tới tốc độ dò tìm của các con bọ tìm kiếm; 

- Loại bỏ các liên kết chết trong website; 

- Loại bỏ các liên kết tạo vòng lặp không lối thoát trong website; 

- Gia tăng liên kết nội tại trong website; 

- Và các yếu tố SEO khác. 

(Mức phí tùy vào tình hình sức khỏe của website, đội ngũ phụ trách của WebChuanSEO365.com 

sẽ thông báo lại sau khi có kết quả khám sức khỏe website của Quý khách) 

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC: 

Mọi thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin sau: 

WebChuanSEO365.com 

Email: WebChuanSEO365@gmail.com – Hotline: 0945.062.863 
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