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LỜI ĐỀ NGHỊ THIẾT KẾ
WEBSITE

(Giảm giá 50% áp dụng đến hết ngày 19/12/2022)

LỢI ÍCH SIÊU LỚN CÙNG VAZOweb
- Không lo lắng về băng thông khách hàng truy cập website
- Không tốn chi phí khi muốn thay đổi giao diện nhàm chán so với các công ty web ngoài kia
- Nếu phát triển lớn mạnh có thể đồng bộ với các phần mềm trong hệ sinh thái VAZO mà không 
cần mua sản phẩm của đơn vị khác.
- Được hỗ trợ bởi đội ngũ kỹ thuật đã làm hàng ngàn dự án lớn nhỏ của công ty. 
QUÀ TẶNG DÀNH RIÊNG CHO QUÝ KHÁCH TRƯỚC NGÀY 19/12/2022
- Quản trị website: 2,000,000đ (tháng đầu tiên) áp dụng cho gói CHUYÊN NGHIỆP
- Bản đồ phát triển doanh thu thần tốc
- Công thức 5WAY: 152 cách thức gia tăng doanh số
- Tặng SSL áp dụng cho gói CHUYÊN NGHIỆP

DỊCH VỤ ĐI KÈM VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
- Dịch vụ đi kèm, gia hạn và hình thức thanh toán
- Tên miền (.com): 275.000đ
- Bảo mật SSL: 300.000đ/năm
PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM BAO GỒM:
- Giao diện website: tùy theo gói đã lựa chọn
- Tên miền .com: 275.000đ/năm
- Dịch vụ SSL: 300k/năm

THÔNG TIN SẢN PHẨM và BẢNG GIÁ VAZOweb

GÓI CƠ BẢN GÓI NÂNG CAO GÓI CHUYÊN NGHIỆP
(1 năm sử dụng) (3 năm sử dụng) (5 năm sử dụng)

- Giá niêm yết: 2.000.000đ 
giảm 50% chỉ còn 
1.000.000đ
- Dung lượng: 1024Mb
- Băng thông: Không giới 
hạn
- Đầy đủ mọi tính năng trên 
VAZOweb

- Giá niêm yết: 5.000.000đ 
giảm 50% chỉ còn 
2.500.000đ
- Dung lượng: 1024Mb
- Băng thông: Không giới 
hạn
- Đầy đủ mọi tính năng trên 
VAZOweb

- Giá niêm yết: 8.000.000đ 
giảm 50% chỉ còn 
4.000.000đ
- Dung lượng: 1024Mb
- Băng thông: Không giới 
hạn
- Đầy đủ mọi tính năng trên 
VAZOweb

HÌNH THỨC THANH TOÁN:
Chuyển khoản tài khoản Vietcombank 
- Chủ tài khoản: Công ty TNHH Truyền thông và Đào tạo Việt Anh
- Số tài khoản: 0211.000.533.988



HÌNH THỨC CHUYỂN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
Thông tin chuyển giao:
1. Thông tin tài khoản VAZOweb.
2. Giao diện website theo yêu cầu của quý khách hàng.
3. Sản phẩm và thông tin sản phẩm đã up lên hoàn thiện (nếu có)
Thời gian chuyển giao: 1 ngày tính từ khi khách hàng ký kết hợp đồng.
Hình thức chuyển giao:
1. VAZO sẽ chuyển thông tin tài khoản website qua Email, ZALO.
2. Sẽ thông báo và hướng dẫn khách hàng sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản.

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG
 VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ANH

Giám Đốc

QUY TRÌNH MUA HÀNG
- Bước 1: Đăng ký tài khoản tại VAZO.
- Bước 2: Quý khách chọn dịch vụ VAZOweb và gói dịch vụ trong MY VAZO.
- Bước 3: Tiến hành đặt đơn hàng.
- Bước 4: Thanh toán & ký hợp đồng.
- Bước 5: VAZO khởi tạo tài khoản dịch vụ.
- Bước 6: VAZO hỗ trợ quý khách hàng sử dụng và vận hành trong kinh doanh.


