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Thiết kế website bán hàng trực tuyến là gói website dành cho các công ty, cửa hàng, cá nhân có nhu cầu bán
hàng trực tuyến, tiếp cận với hàng triệu khách hàng thông qua Internet. Chỉ cần có một số vốn không nhiều,
doanh nghiệp vẫn có thể thành công lớn trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh, gia tăng lợi nhuận. Điều
quan trọng là phải có một website bán hàng tốt và chiến lược marketing hữu hiệu.

Chúng tôi sẽ giúp quý doanh nghiệp xây dựng một website bán hàng trực tuyến như website bán quần áo,
website bán nữ trang, website bán điện thoại di động... với đầy đủ các chức năng và chi phí hợp lý nhưng thấp
hơn nhiều so với chi phí đầu tư và quảng cáo sản phẩm truyền thống. Một hệ thống bán hàng hiện đại, trực
tuyến, mọi quy trình khép kín một cách khoa học, bài bản.

Hệ thống quản trị hàng hóa, xuất, nhập, khuyến mãi, giảm giá, quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng hoàn
hảo. Tất cả nằm trong phần quản trị mà nhân viên của quý doanh nghiệp có thể tự thao tác một cách dễ dàng.
Một website bán hàng trực tuyến, một siêu thị bán hàng trực tuyến với vô hạn danh mục hàng hóa, vô hạn
chủng loại hàng hóa. Tất cả được quản lý tự động, chính xác.
Các chức năng cụ thể của một website bán hàng qua mạng:

1. Thiết kế đồ họa, giao diện:
 Thiết kế giao diện đẹp có Flash.

2. Module giới thiệu công ty:
- Trình bày thông tin giới thiệu về công ty, cửa hàng, lĩnh vực hoạt động, cơ cấu tổ chức, các đơn vị thành
viên...

3. Module giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ:
- Cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết về các sản phẩm dịch vụ được chia theo danh mục mỗi
danh mục có nhiều sản phẩm bên trong trình bày dưới dạng list sản phẩm,dịch vụ. Các thành phần này có thể
bao gồm hình ảnh, mô tả và giá thành và không giới hạn danh mục sản phẩm.

4. Module khách hàng - đối tác:
- Giúp đưa thông tin về đối tác, khách hàng, dự án của công ty.

5. Module quản lý sản phẩm:
- Có thể thêm/xóa/sửa các thể loại sản phẩm, không giới hạn số lượng.

6. Module giỏ hàng- Shopping Cart:
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- Bao gồm các chức năng giỏ hàng, đơn hàng, quản lý khách hàng… Khách hàng có thể chọn hàng và đăng ký
đặt mua hàng một cách dễ dàng.

7. Module sản phẩm mới:
- Hiển thị các sản phẩm/dịch vụ mới nhất của công ty bằng các hình ảnh tiêu biểu, khách hàng có thể click vào
hình sản phẩm để xem thông tin và hình ảnh mô tả chi tiết về sản phẩm đó.

8. Module tiện ích, thăm dò ý kiến:
- Giúp bạn thu thập được những phản hồi của khách hàng một cách hiệu quả nhất

9. Module tìm kiếm:
- Cho phép tìm các thông tin trên website bằng các từ khóa có liên quan.

10. Module quảng cáo: 
- Cho phép đặt các quảng cáo logo, banner trên website

11. Module tuyển dụng:
- Hiển thị thông tin tuyển dụng, cơ hội việc làm

12. Module liên hệ trực tuyến:
- Cung cấp 1 mẫu biểu trực tuyến cho phép khách hàng của doanh ngiệp có thể dễ dàng gửi những đánh giá,
nhận xét cũng như những yêu cầu của mình đến với doanh nghiệp.

13. Module bộ đếm số người đã truy cập website:
- Cung cấp thông tin về số lượt người truy cập website công ty

14. Module ngôn ngữ: 
- Một ngôn ngữ (có thể thêm nhiều ngôn ngữ khác như: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc...)

Hỗ trợ sau khi thiết kế website

1. Quảng bá website: Website sẽ được chúng tôi quảng bá miễn phí bằng cách đăng ký website vào các công
cụ tìm kiếm toàn cầu như Google, Yahoo, MSN...
2. Bảo hành website: Chúng tôi cam kết bảo hành vĩnh viễn website cho quý khách hàng.
3. Hỗ trợ kỹ thuật, quản trị website:
- Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật 24/7
- Hỗ trợ miễn phí quản trị, hướng dẫn sử dụng website 24/7 theo các hình thức: tư vấn hỗ trợ trực tiếp, email,
voice chat, điện thoại...
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