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Kinh Bắc Media  Job Code  KB_FB_ADS 

Subject: Chào giá dịch vụ Chạy facebook ads 
  Date   
  From   
  Version 01 
  No of Page  01 
 
Kính gửi:  QUÝ KHÁCH HÀNG  
KINH BẮC MEDIA    xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá dịch vụ chạy facebook ads như sau: 

 
Các gói dịch vụ  F_Basic F_Advance F_Premium 

CHI PHÍ THIẾT LẬP - CHUẨN HÓA NỘI DUNG CẦN QUẢNG CÁO  
(Tối ưu tìm kiếm giảm thiểu chi phí đấu thầu khi quảng cáo) 
Lên nội dung viết bài quảng 
cáo liên quan + thiết kế hình 
ảnh  

2 bài 2 bài 2 bài 

Lên kịch bản tiếp khách hàng 
thực hiện cho chiến dịch / 
thiết lập chat box  

1 bộ 1 bộ 1 bộ 

CHI PHÍ VẬN HÀNH DUY TRÌ QUẢNG CÁO HÀNG THÁNG  
(Chạy Quảng cáo theo thống nhất Khách hàng) 

Kết quả quảng cáo / KPI  
/ chiến dịch/  nhà hàng  
 

3,000 tương tác  4,000 tương tác và 
40 tin nhắn  

5,000 tương tác và 
70 tin nhắn  

Kết quả quảng cáo / KPI  
/ chiến dịch/  sản phẩm food   4,000 tương tác và 

60 tin nhắn 
5,000 tương tác và 
150 tin nhắn  

Giá các dịch vụ  3,900,000 6,900,000 10,900,000 

  
Tùy theo lĩnh vực và sản phẩm KPI thống nhất lại khi triển khai chiến dịch  
 
Trân trọng, 
 
 
 
Nguyễn Vũ Xuân 
Deputy sales Manager 
Mobile: 0334 847 197 
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) ; 
 

  
Xin chân thành cảm ơn! 

HEAD office:  96 Mai Anh Tuấn Street / District  Dong Da/ Ha Noi City/  Hotline 024 62 733 721 (24/7) 


