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CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI TUỔI TRẺ XANH MEDIA

I.

DỊCH VỤ XÂY DỰNG CONTENT CHO DỰ
ÁN/WEBSITE

1. Giới thiệu
- Một số đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ co website hoặc chuẩn bị cho dự
án mới nhưng không có điều kiện về nhân sự để xây dựng nội dung tốt, chuẩn
SEO cho website/ dự án của mình thì có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi
2. Những việc chúng tôi làm
- Lên đề án, kế hoạch chi tiết (dựa trên trao đổi thống nhất) cho website hoặc dự
án của đối tác.
- Quản trị website đó, chủ động lên tin, bài, content theo giờ (được thống nhất)
- Theo dõi, đánh giá thị trường để đưa ra đề xuất khi cần thiết với đối tác để cùng
đối tác điều chỉnh, xây dựng kế hoạch content.
3. Chi phí
- Gói đặc trưng (làm cơ sở mẫu): Thời gian thực hiện nội dung và quản trị
webiste là: 1 tháng; số lượng là: 30 bài = Chi phí là: 6.000.000đ.
-

Ưu đãi
+ Tặng thêm 15 bài viết content cùng 30 bài viết đã ký kết.
+ Được chọn đăng 5 bài trên chuyên trang Phụ Nữ 30 Plus
+ Được tặng treo 01 banner quảng cáo trên (chọn) chuyên trang Phụ Nữ
30 Plus hoặc Thương Hiệu Mới.

Chi phí cụ thể của mỗi hợp đồng sẽ dựa trên thời gian, và số lượng bài viết,
content cụ thể của hợp đồng đó. Gói trên đây chỉ là cơ sở để khách hàng có
thể tính toán làm mẫu.
4. Lưu ý & thanh toán
- Hợp đồng có thời gian hợp tác tối thiểu là 01 tháng và tối thiểu 30 bài viết.
- Báo giá này chưa bao gồm 10% thuế VAT.
- Đối với hợp đồng có tổng giá trị <10 triệu đồng, thanh toán bằng tiền mặt và
100% tổng giá trị hợp đồng ngay sau khi ký kết.
- Đối với hợp đồng có tổng giá trị từ 10 triệu đồng, thanh toán bằng chuyển
khoản và thanh toán 70% tổng giá trị hợp đồng ngay sau khi ký kết.
-

