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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:

QUẢNG CÁO FACEBOOK ADS - CAM KẾT KPIs

Các gói dịch vụ F_Basic F_Advance F_Premium

Chi phí thiết lập - Chuẩn hóa nội dung cần
quảng cáo v v v

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

Content nội dung chiến dịch 2 2 2

Ảnh thiết kế bài chiến dịch 2 2 2

Kết quả đạt được

Số lượng tiếp cận, hiển thị/ 1 chiến dịch 600.000 -
1.000.000

900.000 -
13.000.000

15.000.000 -
18.000.000

Lượt tương tác ( nếu chọn) 7.000 11.000 17.000

Lượt tin nhắn ( nếu chọn)

- Cạnh tranh cao / tin nhắn 40 70 100

- Cạnh tranh trung bình /tin nhắn 60 90 120

- Cạnh tranh thấp / tin nhắn 100 150 250

Thời gian chạy quảng cáo 30 ngày 30 ngày 30 ngày

Ngân sách quảng cáo / chiến dịch 7.200.000 đ 10.800.000 đ 16.800.000 đ

Giá các dịch vụ trên chưa bao gồm VAT 10%



QUẢNG CÁO - FACEBOOK ADS THEO NGÂN SÁCH

Ngân sách quảng cáo / 1 chiến dịch Dưới 10tr Từ 10tr - 49 tr Từ 50tr - 99tr Trên 100 tr

Khách hàng quyết định ngân sách v v v v

CHI PHÍ THIẾT LẬP QUẢNG CÁO

Trình bày nội dung quảng cáo 2 mẫu 2 mẫu 2 mẫu 2 mẫu

THỰC HIỆN QUẢNG CÁO THEO MỤC TIÊU VÀ NGÂN SÁCH

Số lượng từ khóa không giới hạn không giới hạn không giới hạn không giới hạn

Phân tích nội dung hiển thị quảng
cáo v v v v

Theo dõi quảng cáo 24/7 24/7 24/7 24/7

Nhận kết quả quảng cáo của Google 1 ngày / 1 lần 1 ngày / 1 lần 1 ngày / 1 lần 1 ngày / 1 lần

Chi phí viết bài 2 content + thiết kế 650.000 650.000 650.000 650.000

Thời gian chạy quảng cáo 30 ngày 30 ngày 30 ngày 30 ngày

Chi phí quản lý quảng cáo 2.450.000 20% 15% 5 - 10%

Giá các dịch vụ trên chưa bao gồm VAT 10%

GÓI ƯU ĐÃI TẶNG KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG 3 THÁNG

Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Xây dựng 5 bài nội dung facebook
- Nội dung & chương trình hiệu quả
- Thiết kế theo concept chuyên nghiệp

Bộ 1 1.500.000 1.500.000

1000 - 2000 Data khách hàng tiềm năng liên
quan đến lĩnh vực của khách hàng trong
các hội nhóm liên quan

- Telsale
- Kết bạn Zalo
- Gửi SMS Bard name

Bộ 1 1.500.000 1.500.000

Khách hàng chọn 1 trong 2 chương trình trên

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./ Phương thức triển khai
- HĐ thực hiện từ 3 tháng trở lên
- Khách hàng sử dụng 1 tháng để xác định KPIs trước khi tiến

hành hợp đồng chính thức



_03./ Tiến độ thanh toán:
- 100% sau khi ký hợp đồng.

_04./ 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)


