
 

BÁO GIÁ THIẾT KẾ WEBSITE  ĐÔNG A HOSTEL 
I. TỔNG QUAN YÊU CẦU 

Thiết kế website giới thiệu về Đông A Hostel, yêu cầu đầy đủ các chức năng về quản lý nội dung, đặt 
phòng, dịch vụ, hình ảnh, liên hệ, đa ngôn ngữ, …. 

II. BÁO GIÁ SƠ BỘ 

1. Thiết kế & thực hiện website 

STT CHỨC NĂNG MÔ TẢ GHI CHÚ 
I. Cấu trúc danh mục 

1 Giới thiệu (About) Giới thiệu về khách sạn  
2 Loại phòng Loại phòng  
3 Dịch vụ Dịch vụ hiện có : thuê xe, đặt 

tour 
 

4 Đặt phòng Đặt phòng trực tuyến qua email  
5 Vị trí, liên hệ Vị trí (liên hệ) khách sạn  
6 Sơ đồ web (Sitemap) Sơ đồ website  
7 Hỗ trợ Thông tin hỗ trợ dành cho khách 

hàng 
 

8 Blog Blog tin tức về khách sạn  
II. Cấu trúc chức năng 

1 Hiển thị nội dung, hình ảnh Chức năng quản trị bài viết, hình 
ảnh, video, … trên website 

 

2 Chức năng quản lý đặt phòng Chức năng quản trị hình ảnh, 
thông tin đặt phòng qua email 

 

3 Chức năng quản lý dịch vụ Quản lý thông tin các dịch vụ 
hiện có 

 

4 Đa ngôn ngữ (Anh, Việt) Hiển thị đa ngôn ngữ: Anh, Việt  
5 Tìm kiếm Chức năng tìm kiếm của website  
6 SEO (Tối ưu tìm kiếm) Chức năng hỗ trợ tìm kiếm 

(google, yahoo, bing, …) 
 

7 Thống kê truy cập Thống kê truy cập trên websbite 
(dành cho nhà quản trị) 

 

8 Hỗ trợ trực tuyến   
9 Chụp ảnh khách sạn   

III. Chi tiết kỹ thuật & thiết kế 
 Ngôn ngữ lập trình PHP 5.6  
 Cơ sở dữ liệu MySQL  
 Thiết kế - Giao diện đơn giản, dễ sử dụng 

- Tông màu chủ đạo: xám, trắng, 
đen 
- Hiển thị tốt trên các thiết  bị di 
động (Responsive Design) 

 

IV. Chi phí& thời gian thực hiện 
 Thời gian thực hiện 2-3 tuần  
 Chi phí 2.500.000 đ 1 lần duy nhất 



 

 

2. Quảng bá và quản trị website (tùy chọn không bắt buộc) 

DỊCH VỤ MÔ TẢ ĐƠN GIÁ 
- Quản trị website Thực hiện upload thông tin, 

bài viết, hình ảnh, theo dõi 
hoạt động website, báo cáo 
định kỳ, … 

300.000 VND/tháng 

- Quảng bá website Quảng bá website lên hệ thống 
tìm kiếm google (5 từ khóa) 

150.000 VND/tháng 

 

3. Hosting, domain & chức năng thanh toán trực tuyến 
3.1. Domain 

TÊN MIỀN SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 
Tên miền quốc tế 1 250.000đ/năm 
Tổng cộng 1 250.000đ/năm 

 

3.2. Hosting 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT GIÁ THÀNH 
Hỗ trợ nhiều domain 1 domain 1.250.00đ/năm 
Băng thông Không giới hạn 
Lưu trữ 1000 MB 
Email 15 địa chỉ 

Lưu trữ 5 Gb/địa chỉ 
 

III. CHI PHÍ DỰ KIẾN 

- Chi phí thực hiện năm đầu tiên = Chi phí thiết kế & thực hiện + Domain + hosting  
(2.500.000 + 250.000 + 1.250.000 = 4.000.000) 

- Chi phí hàng năm (tính từ năm thứ 2) = Domain + hosting 
(250.000 + 1.250.000 = 1.500.000) 

IV. HỖ TRỢ 

- Hỗ trợ cập nhật nội dung, biên tập hình ảnh trong 1 tháng đầu sau khi bàn giao 
- Hỗ trợ chỉnh sửa giao diện tùy ý trong suốt 1 năm đầu hoạt động 
- Bảo hành và xử lý sự cố miễn phí trong suốt 1 năm đầu hoạt động 
- Các chức năng cần thêm hay bổ sung sẽ có thỏa thuận riêng về giá cả. 

V. MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN 

Khách hàng Website 
Công ty TM-DV Du Lịch Thắng Lợi 2 www.thangloi2hotel.com 
Khách sạn Indochine Đà Lạt www.indochinedalat.com 
Khách sạn Tamy Hotel Đà Lạt www.tamyhotel.com 
Công ty cổ phần Len Nguyễn (website chợ mới 
Đà Lạt – Dalat center) 

www.dalatcenter.com.vn 

http://www.thangloi2hotel.com/
http://www.indochinedalat.com/
http://www.tamyhotel.com/
http://www.dalatcenter.com.vn/


 

Công ty Cổ phần Vang Mới Việt Nam (VMV 
Asia) 

http://vmvasiawines.com 

Thương Hiệu Beer Kaiserin Việt Nam http://kaiserinvietnam.com 
Thương Hiệu nước ép Cam Tiên Đà lạt http://camtiendalat.com 
Cà Phê Chồn Đà Lạt http://caphechondalat.com.vn/ 
Công Ty Giao nhận XNK Dương Minh http://xuatnhapkhauvn.com 

http://thutuchaiquanvn.com 
Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Trường Thịnh http://laptopdalat.vn 
Công ty TNHH Công Nghệ Song Phương http://songphuong.vn 
…  

 

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ & GIẢI ĐÁP 

Đặng Sáng – Gem Four Media 
Phone:  0934.94.99.33 / 0902.381.299 
Email:  sangdang@gem4soft.com 
Website: 
http://gem4soft.com 
http://gemfourmedia.com 

 

http://vmvasiawines.com/
http://kaiserinvietnam.com/
http://camtiendalat.com/
http://caphechondalat.com.vn/
http://xuatnhapkhauvn.com/
http://thutuchaiquanvn.com/
http://laptopdalat.vn/
http://songphuong.vn/
mailto:sangdang@gem4soft.com
http://gem4soft.com/

