
Bảng Báo Giá To
Cc

Company

Kinh Bắc Media Job Code KB_PHONG_MAR

Subject: Chào giá dịch vụ Phòng marketing thuê ngoài
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 phòng marketing thuê ngoài
như sau:

Nội dung GÓI BASIC GÓI ADVANCE GÓI PLATINUM
Chiến dịch tổng thể 3 tháng v v v

Thiết lập fanpage chuẩn v v v

Content nội dung 1 tháng 8 10 15

Ảnh thiết kế bài 1 tháng 8 10 15

Kết quả đạt được /

Lượt tiếp cận 1.700 tiếp cận / 1 ngày
36.000 tiếp cận /21 ngày

1.900 tiếp cận / 1 ngày
48.000 tiếp cận /25 ngày

2.000 tiếp cận / 1 ngày
60.000 tiếp cận /28 ngày

Tương tác (like, share, comment) hoặc tin
nhắn

4,000 tương tác
Hoặc 30  tin nhắn
Hoặc 30 SĐT

7,000 tương tác
Hoặc 60 tin nhắn
Hoặc 60 SĐT

9,000 tương tác
Hoặc 90  tin nhắn
Hoặc 90 SĐT

Thời gian chạy quảng cáo 21 ngày 25 ngày 28 ngày

Đăng bài lên hội nhóm review liên quan Đạt 1000 tương tác

Seeding đánh giá facebook, google map - 20 30

Báo cáo tuần / tháng v v v

CHI PHÍ TỪNG THÁNG 8,900,000 13,920,000 19,920,000
- Giá trên áp dụng cho Fanpage có ít nhất 3000 lượt like chất lượng.
- Với các Fanpage chưa ổn Kinh Bắc sẽ tư vấn gói bổ xung để thực thi hiệu quả nhất.
- Tùy theo lĩnh vực và sản phẩm KPI thống nhất lại khi triển khai chiến dịch

(KPI chính thức sẽ căn cứ vào số like fanpage và chương trình triển khai - Kinh bắc media thống nhất và xác nhận sau khi ký
hợp đồng qua email )

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.
-  Giá trên áp dụng cho HĐ ký từ 3 tháng.
-  Giá trên chưa bào gồm VAT 10%
-  Ưu đãi 5% với hợp đồng từ 6 tháng trở lên

_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!


