
 

Kính gửi:  QUÝ KHÁCH HÀNG  
KINH BẮC MEDIA xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá dịch vụ Marekting Facebook - zalo 
như sau: 

 
QUẢN TRỊ NỘI DUNG FACEBOOK - ZALO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bảng Báo Giá  

To   
Cc  

Company  

 
 

Kinh Bắc Media  Job Code KB_CONTENT_FB 

Subject: Gói Marketing Bất Động Sản  
  Date   
  From   
  Version 01 
  No of Page  01 

Các gói dịch vụ  F_Basic F_Advance F_Premium 

CHI PHÍ THIẾT LẬP FANPAGE  

Thiết kế banner + avatar 2 ảnh  2 ảnh  2 ảnh  
Thiết lập kho hàng theo lĩnh vực: 
sản phẩm, dịch vụ 
Checkin và chatbox tự động  

1 bộ 1 bộ 1 bộ 

LÊN Ý TƯỞNG -> VIẾT BÀI + THIẾT KẾ HÌNH ẢNH THEO LỘ TRÌNH THỐNG NHẤT 

Phân tích dự án theo lộ trình tháng  v v v 

Ý tưởng triển khai dự án tạo nhận 
diện và khác biệt  v v v 

Viết bài content  
(Tư vấn phong cách sản phẩm dịch 
vụ và đối tượng khách hàng) 

3 bài  5 bài  8 bài  

Thiết kế hình ảnh theo bộ nhận diện 
thương hiệu 
(Tư vấn phong cách hình ảnh trước 
khi thực hiện) 

3 bộ ảnh  5 bộ ảnh  8 bộ ảnh  

Giá các dịch vụ  1.500,000 2,950,000 3,950,000 



 
QUẢNG CÁO FACEBOOK - ZALO  

 

 
 
 
 

Xin chân thành cảm ơn! 
 

Các gói dịch vụ   F_Basic  F_Advance  F_Premium 

CHI PHÍ THIẾT LẬP FANPAGE  

Trình bày nội dung quảng cáo    2 bài   2 bài   2 bài  

THỰC HIỆN QUẢNG CÁO THEO MỤC TIÊU VÀ NGÂN SÁCH 

Thực thi quảng cáo, báo cáo hàng 
tuần theo mục tiêu thực hiện.  v  v  v 

Đưa phương án tối ưu thống nhất 
điều chỉnh khi ads không tốt  v  v  v 

Ngân sách quảng cáo   5.000.000  8.000.000   15.000.000 

Thời gian & Kết quả theo lượt tiếp 
cận, tương tác hoặc tin nhắn   Thống nhất tại thời điểm triển khai 

Giá các dịch vụ   6.300.000 VNĐ  9.600.000 VNĐ  17.300.000 VNĐ 

Trân trọng, 
Nguyễn Vũ Xuân 
Deputy sales Manager 
Mobile: 0979 645 600 
Email: xuannv@eportal.vn 

 
 
_01./ Báo giá này có giá trị  trong vòng 30 ngày.  
       - Nếu làm từng phần sẽ báo giá lại. 

_02./ Tiến độ thanh toán :  
       - 100% sau khi ký hợp đồng. 
_03./ Thời gian triển khai dự kiến  
       - 5-7 ngày (không bao gồm thời gian chờ đợi các phản hồi) ; 
 

  


