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I.

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ WEBSITE VÀ
FANPAGE

1. Giới thiệu
- Một số đơn vị đối tác có website và fanpage trên facebook nhưng không có điều
kiện về nhân sự để có thể quản trị có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
2. Những việc chúng tôi làm
- Đối với webiste:
+ Chúng tôi quản lý, theo dõi, giám sát và có báo cáo kịp thời cho đối tác khi
website gặp các sự cố về kĩ thuật, bị hacker tấn công....
+ Chúng tôi chịu trách nhiệm đăng tải các nội dung lên websitecho đối tác (nội
dung đối tác cung cấp)
- Đối với Fanpage:
+ Chúng tôi quản lý, theo dõi, giám sát và có báo cáo kịp thời cho đối tác khi
fanpage có các biến động về tương tác hoặc gặp sự cố hacker.
+ Chúng tôi chịu trách nhiệm lên bài, nội dung, stt cho đối tác theo các lộ trình
(các nội dung này do đối tác cung cấp và chúng tôi có các kế hoạch tự sản xuất).
+ Chúng tôi chịu trách nhiệm quản lý các comment (bình luận) trên fanpage của
dối tác (nhằm hạn chế các rủi ro bởi các comment spam hoặc vi phạm các quy
định của pháp luật. (Lưu ý, không áp dụng đối với các fanpage có can thiệp bằng
công nghệ chạy quảng cáo comment).
3. Chi phí, lưu ý & thanh toán
- Chi phí cụ thể sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của đối tác. Gói này có chi phí tối thiểu
là 5 triệu đồng/tháng.
- Báo giá này chưa bao gồm 10% thuế VAT
- Các hợp tác có thời gian tối thiểu 06 tháng
- Thanh toán 70% tổng giá trị hợp đồng bằng hình thức chuyển khoản ngay sau
khi ký kết.
4. Ưu đãi về chi phí
- Các hợp đồng có thời gian từ 12 tháng được giảm 10% tổng giá trị hợp đồng
- Các hợp đồng có thời gian từ 18 tháng được giảm 15% tổng giá trị hợp đồng
- Các hợp đồng có thời gian từ 24 tháng được giảm 20% tổng giá trị hợp đồng

