
BẢNG GIÁ GÓI QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 

STT Nội dung Ghi chú 

01 
Có ngay gian hàng với tên miền ngắn gọn: 
https://chocongnghiep.com/gian-hang/id 

  

02 Cấu hình gian hàng miễn phí: cập nhật logo, banner, thông tin liên hệ và 
cấu hình hiển thị sản phẩm 

  

03 Tạo và cập nhật các mục: giới thiệu, cam kết, bản đồ, chỉ đường…   

04 Miễn phí nâng cấp gian hàng chuyên nghiệp tháng đầu tiên 
* Đăng sản phẩm không giới hạn 
* Phí thông thường là 600.000 VNĐ 

05 Tạo danh mục sản phẩm riêng cho gian hàng   

06 CCN sẽ đăng miễn phí trước 50 sản phẩm cho gian hàng   

07 Tặng 200 lượt up (Lượt up giúp làm mới bài viết để sản phẩm hiển thị vị trí 
đầu tiên của trang danh mục và trang chi tiết sản phẩm) 

* Phí thông thường là 200.000 VNĐ 

08 Chia sẻ các sản phẩm của khách hàng trên hệ thống mạng xã hội của CCN 
* Sản phẩm có thể nhận được hàng 
trăm lượt xem chỉ trong tích tắc 

09 Được nhân viên hỗ trợ sửa miễn phí những sản phẩm đăng chưa đạt 
* Sản phẩm đầy đủ thông tin và 
minh họa rõ ràng sẽ thu hút người 
xem 

10 Được tham gia quảng bá công ty tại trang tin chuyên ngành công nghiệp 
https://chocongnghiep.com/tin-tuc.html 

* 1 bài PR giới thiệu công ty và 
mảng sản phẩm công ty đang kinh 
doanh 

  Giá trọn gói phí khởi tạo ban đầu (chưa VAT) 1.500.000 VNĐ 

  

 

BẢNG BÁO GIÁ NÂNG CẤP GIAN HÀNG 

Gói dịch vụ 
Đơn vị 

(Tháng) 

Đơn giá 

(VNĐ/tháng) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú 

 Gian hàng đã xác thực 06 400.000 2.400.000   1. Hợp đồng ít nhất 6 tháng 

  

  2. Gửi kèm bản photo GPĐKKD 
 Gian hàng chuyên nghiệp 06 600.000 3.600.000 

  

 



LIÊN HỆ: 

Bộ phận chăm sóc khách hàng - Quảng cáo - Dịch vụ 

Di động / Zalo: 0972.21.0123 

Email / Skype: cskh@chocongnghiep.com 

 


