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Website 2016 

Tại sao phải chọn gói website 2016 ?

Bạn là doanh nghiệp mới bắt tay vào kinh doanh, những khoảng chi chóng mặt làm
bạn đau đầu. Nhưng việc cấp thiết là bạn phải xây dựng công cụ quản bá thương hiệu
để mở rộng kinh doanh và tăng doanh thu. Ngọn Hải Đăng sẽ giúp bạn tạo công cụ
kinh doanh internet với chi phí tối ưu nhất.

Đến với chúng tôi, bán hàng online, hoặc quảng bá thương hiệu không còn là điều khó
khăn nữa.

Các chức năng mà bạn có được : 

Giao diện bạn chọn từ mẫu có sẵn ( Đi đến kho giao diện)
Module sản phẩm :

Danh mục sản phẩm hai đến ba cấp, không hạn chế số lượng sản phẩm.
Hiệu ứng đẹp
Tên sản phẩm, mã sản phẩm, mô tả chi tiết sản phẩm
Hiệu ứng zoom lớn sản phẩm...

Module đặt hàng :
Chức năng đặt hàng cơ bản, chọn sản phẩm vào giỏ hàng
Nhập thông tin người mua qua form đặt hàng
Đặt hàng, thông báo đơn hàng qua mail và sao lưu trong quản trị

Module quảng cáo :
Hiệu ứng slider chuyển banner đẹp mắt
Banner quảng cáo ở các vị trí  

Tối ưu hóa SEO:
Có thể chỉnh sửa URL, Title, Description, Keyword, Heading Tags H1, H2
Tự động chèn Title, Alt cho ảnh hoặc link khi để trống
Có chức năng chèn Sitemap.xml và Robots.txt
Cài đặt Google Analytics và Web Master Tool

Trang liên hệ : Chỉnh sửa thông tin liên hệ, Bản đồ Google Map,
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Form gửi yêu cầu
Tiện ích :

Thống kê truy cập, Like & Share Facebook, Google+
Hỗ trợ trực tuyến qua Yahoo, Skype, Facebook Chat
Tìm kiếm cơ bản, đánh giá kết quả 5 sao
Tùy chọn sản phẩm nổi bật, bán chạy, sản phẩm mới

Ngôn ngữ : Song ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt
Giao diện mobile : Tương thích trên tất cả các trình duyệt smartphone
Công cụ quản trị : Toàn quyền thêm xóa sửa danh mục, sản phẩm, tin tức, quảng
cáo

Giá : 3.000.000VNĐ

Website  Shop

Bạn cần điều gì cho một website bán hàng : 

Quản bá sinh động và đầy đủ các mặt hàng của bạn
Bạn muốn một website quản bá tối ưu cho doanh nghiệp và dịch vụ bạn
đang phát triển.
Bạn cần một website đủ tiêu chuẩn để hiển thị những ý tưởng kinh doanh
đầy sáng tạo.
Và điều cần thiết là bạn quản lý thông tin của mình một cách nhẹ nhàng
và đơn giản nhất.

Các chức năng mà bạn có được : 

Giao diện bạn chọn từ mẫu có sẵn ( Chấp nhận chỉnh sửa trên nền giao diện đã
có.) ( Đi đến kho giao diện)
Module sản phẩm :

Danh mục sản phẩm hai đến ba cấp, không hạn chế số lượng sản phẩm.
Hiệu ứng đẹp
Tên sản phẩm, mã sản phẩm, mô tả chi tiết sản phẩm
Hiệu ứng zoom lớn sản phẩm...

Module đặt hàng :
Chức năng đặt hàng cơ bản, chọn sản phẩm vào giỏ hàng
Nhập thông tin người mua qua form đặt hàng
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Đặt hàng, thông báo đơn hàng qua mail và sao lưu trong quản trị
Module thành viên :

Chức năng đăng ký và đăng nhập thành viên.
Đăng nhập thành viên, xem đơn hàng và chọn sản phẩm yêu thích.

Module quảng cáo :
Hiệu ứng slider chuyển banner đẹp mắt
Banner quảng cáo ở các vị trí  

Tối ưu hóa SEO:
Có thể chỉnh sửa URL, Title, Description, Keyword, Heading Tags H1, H2
Tự động chèn Title, Alt cho ảnh hoặc link khi để trống
Có chức năng chèn Sitemap.xml và Robots.txt
Cài đặt Google Analytics và Web Master Tool

Trang liên hệ : Chỉnh sửa thông tin liên hệ, Bản đồ Google Map,
Form gửi yêu cầu
Tiện ích :

Thống kê truy cập, Like & Share Facebook, Google+
Hỗ trợ trực tuyến qua Yahoo, Skype, Facebook Chat
Tìm kiếm sản phẩm nhiều thuộc tính, đánh giá kết quả 5 sao
Tùy chọn sản phẩm nổi bật, bán chạy, sản phẩm mới
Hỗ trợ cập nhật sản phẩm, nội dung và thiết kế banner khuyến mãi,
Slider...

Ngôn ngữ : Song ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt
Giao diện mobile : Thiết kế riêng cho phiên bản mobile
Công cụ quản trị : Toàn quyền thêm xóa sửa danh mục, sản phẩm, tin tức, quảng
cáo

Giá : 5.000.000VNĐ

Website Ideas



Bạn muốn có một nơi để thực hiện ý tưởng cá biệt của mình?

Bạn thõa sức sáng tạo, Ngọn Hải Đăng sẽ dựa vào những yêu cầu của bạn, đưa ra
phương án xử lý, thực thi và mang lại cho bạn giải pháp tối ưu nhất.

Các chức năng mà bạn có được : 
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Giao diện thiết kế theo ý tưởng riêng của khách hàng, không giới hạn trong việc
thiết kế, màu sắc chủ đạo theo phong thủy, hoặc theo tông màu logo...
Module sản phẩm :

Danh mục sản phẩm hai đến ba cấp, không hạn chế số lượng sản phẩm.
Hiệu ứng đẹp
Tên sản phẩm, mã sản phẩm, mô tả chi tiết sản phẩm
Hiệu ứng zoom lớn sản phẩm, và các hình ảnh minh họa khác

Module đặt hàng :
Chức năng đặt hàng nâng cao, chọn sản phẩm vào giỏ hàng
Nhập thông tin người mua qua form đặt hàng
Đặt hàng, thông báo đơn hàng qua mail và sao lưu trong quản trị
Thanh toán online qua các tài khoản ngân hàng

Module thành viên :
Chức năng đăng ký và đăng nhập thành viên.
Đăng nhập thành viên, xem đơn hàng và chọn sản phẩm yêu thích.

Module thương hiệu
Cập nhật sản phẩm theo thương hiệu.
Tìm kiếm sản phẩm theo thương hiệu sản phẩm

Module quảng cáo :
Hiệu ứng slider chuyển banner đẹp mắt
Banner quảng cáo ở các vị trí  

Module hỏi đáp : FAQ
Tối ưu hóa SEO

Có thể chỉnh sửa URL, Title, Description, Keyword, Heading Tags H1, H2
Tự động chèn Title, Alt cho ảnh hoặc link khi để trống
Có chức năng chèn Sitemap.xml và Robots.txt
Cài đặt Google Analytics và Web Master Tool

Trang liên hệ : Chỉnh sửa thông tin liên hệ, Bản đồ Google Map,
Form gửi yêu cầu
Tiện ích :

Thống kê truy cập, Like & Share Facebook, Google+
Hỗ trợ trực tuyến qua Yahoo, Skype, Facebook Chat
Tìm kiếm sản phẩm nhiều thuộc tính, đánh giá kết quả 5 sao
Tùy chọn sản phẩm nổi bật, bán chạy, sản phẩm mới
Hỗ trợ cập nhật sản phẩm, nội dung và thiết kế banner khuyến mãi,
Slider...
Cập nhật Video từ youtube.

Ngôn ngữ : Song ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt và có bổ sung 1 đến 2 ngôn ngữ
khác nếu có.
Giao diện mobile : Thiết kế riêng cho phiên bản mobile
Công cụ quản trị : Toàn quyền thêm xóa sửa danh mục, sản phẩm, tin tức, quảng
cáo

Giá : 7.500.000VNĐ
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Website Chuyên sâu cho thương mại điện tử



Bạn là một kinh doanh chuyên nghiệp!

Website là một hình thức kinh doanh internet mang lại lợi nhuận không mấy khó khăn
cho bạn. Hãy cùng chúng tôi xây dựng cho bạn một công cụ kinh doanh hoàn hảo nhé.

Các chức năng mà bạn có được : 

Giao diện thiết kế theo ý tưởng riêng của khách hàng, không giới hạn trong việc
thiết kế, màu sắc chủ đạo theo phong thủy, hoặc theo tông màu logo...
Module sản phẩm :

Danh mục sản phẩm hai đến ba cấp, không hạn chế số lượng sản phẩm.
Hiệu ứng đẹp
Tên sản phẩm, mã sản phẩm, mô tả chi tiết sản phẩm
Hiệu ứng zoom lớn sản phẩm, và các hình ảnh minh họa khác

Quản lý thăm dò : Quản lý thăm dò ý kiến là tính năng đưa ra các tiêu chí để
nhận về kết quả bình chọn, đánh giá về sản phẩm nào đó.
Module đặt hàng :

Chức năng đặt hàng nâng cao, chọn sản phẩm vào giỏ hàng
Nhập thông tin người mua qua form đặt hàng
Đặt hàng, thông báo đơn hàng qua mail và sao lưu trong quản trị
Thanh toán online qua các tài khoản ngân hàng

Module quản lý đơn hàng :
Quản lý đơn hàng
Thống kê đơn hàng
Thống kê doanh thu bán hàng trong ngày, trong tháng.

Module thành viên :
Chức năng đăng ký và đăng nhập thành viên.
Đăng nhập thành viên, xem đơn hàng và chọn sản phẩm yêu thích.

Module thương hiệu
Cập nhật sản phẩm theo thương hiệu.
Tìm kiếm sản phẩm theo thương hiệu sản phẩm

Module tạo Voucher :
Tạo Voucher giảm giá, khuyến mãi

Module quảng cáo : 
Hiệu ứng slider chuyển banner đẹp mắt
Banner quảng cáo ở các vị trí  

Module hỏi đáp : FAQ
Tối ưu hóa SEO
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Có thể chỉnh sửa URL, Title, Description, Keyword, Heading Tags H1, H2
Tự động chèn Title, Alt cho ảnh hoặc link khi để trống
Có chức năng chèn Sitemap.xml và Robots.txt
Cài đặt Google Analytics và Web Master Tool

Trang liên hệ : Chỉnh sửa thông tin liên hệ, Bản đồ Google Map,
Form gửi yêu cầu
Tiện ích :

Thống kê truy cập theo các quốc gia khác
nhau, Like & Share Facebook, Google+
Hỗ trợ trực tuyến qua Yahoo, Skype, Facebook Chat
Tìm kiếm sản phẩm nhiều thuộc tính, đánh giá kết quả 5 sao
Tùy chọn sản phẩm nổi bật, bán chạy, sản phẩm mới
Hỗ trợ cập nhật sản phẩm, nội dung và thiết kế banner khuyến mãi,
Slider...
Cập nhật Video từ youtube.

Ngôn ngữ : Đa ngôn ngữ theo yêu cầu của khách hàng.
Giao diện mobile : Thiết kế riêng cho phiên bản mobile
Công cụ quản trị : Toàn quyền thêm xóa sửa danh mục, sản phẩm, tin tức, quảng
cáo

Giá : 12.000.000VNĐ
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