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WEBSITE 2016, GIẢI PHÁP TỐI ƯU NHẤT CHO BƯỚC KHỞI NGHIỆP CỦA CÁC TIỂU
THƯƠNG, DOANH NGHIỆP NHỎ.

Với các doanh nghiệp mới thành lập, việc phải thiết kế một website tạo tiền đề
cho bước chân vào hoạt động thương mại điện tử thì vấn đề chi phí quả là bài toán khó, nhất là tr
ong tình hình kinh tế khó khăn hiện
nay, các doanh nghiệp phải chi ly và đôi khi phải cắt giảm các khoản chi phí đầu tư quan trọng.
Qua 10 năm thường xuyên làm việc với các khách hàng Ngọn Hải Đăng đã thấu hiểu được những
khó khăn đó trong bước đầu lập nghiệp của của Doanh Nghiệp nhỏ.
Chúng tôi đưa ra mảng dịch vụ “thiết kế web giá rẻ”. Chỉ từ 3000.000vnd quý khách sẽ có được
một website với đầy đủ các tính năng quản trị nội dung giới thiệu công ty, giới thiệu sản phẩn
dịch vụ, các chức năng tương thích với mạng xã hội. Với các hướng dẫn về kỹ thuật ứng dụng
chuyên nghiệp của Ngọn Hải Đăng quý khách sẽ có được cách tạo ra một website với các nội
dung chuẩn hỗ trợ đắc lực cho công tác quảng bá web lâu dài.

 

Để thực hiện được điều đó chúng tôi đã nỗ lực không ngừng, ứng dụng mọi công cụ cao cấp nhất, 
phân tích yêu cầu khách hàng một cách khoa học nhất, và trên hết vẫn là niềm đam mê nghề ngh
iệp và trách nhiệm cao với website được thiết kế ra.

Những ưu điểm nổi bật khi bạn quyết định thiết kế web giá rẻ tại Ngọn Hải Đăng chúng 
tôi.

 

 

STT MODULE MÔ TẢ

1 Giao diện web
Cơ bản hoặc theo mẫu có sẵn   Đi đến kho giao diện 
Hiển thị như nhau trên tất cả các thiết bị và trình duyệt
Tương thích trên tất cả các thiết bị di động

2 Trang giới thiệu Giới thiệu về cửa hàng, công ty

3 Module sản phẩm
Phân loại sản phẩm 2 cấp đến 3 cấp
Tên sản phẩm, mã sản phẩm, mô tả, chi tiết
Giá niêm yết, giá bán thực tế
01 ảnh đại diện, hiệu ứng Zoom

4 Module tin tức Phân loại tin tức 1 cấp, Tiêu đề tin, mô tả và chi tiết
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5 Module đặt hàng
Chức năng đặt hàng cơ bản, Chọn sản phẩm vào giỏ hàng
Nhập thông tin người mua
Đặt hàng và thông báo đơn hàng qua email

6 Module quảng cáo Hiệu ứng slider chuyển banner
Quảng cáo bên tay trái hoặc phải, cuối trang, Textlink

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

8 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

9 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 sản phẩm 5 sao

10 Ngôn ngữ Song ngữ  Tiếng Anh và Tiếng Việt
11 Công cụ quản trị Toàn quyền thêm xóa sửa danh mục, sản phẩm, tin tức, quảng cáo...

Bằng sự thấu hiểu, chúng tôi mang lại cho khách hàng các chức năng cơ bản phù hợp
tuỳ biến với từng khả năng ứng dụng của khách hàng  "HÃY BẮT ĐẦU VỚI VIỆC MÔ TẢ
THẬT SINH ĐỘNG VỀ DOANH NGHIỆP BẠN QUA WEBSITE 2016"

 

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để Khởi Đầu Cho Những Công việc Kinh Doanh Của Bạn!

HOTLINE: 08.62565336 - 0902497012 Gặp: Cẩm Nhi

 

Thiết kế website cho tiểu thương, thiết kế website cho doanh nghiệp nhỏ, thiết kế
website cho người mới khởi nghiệp, bắt đầu kinh doanh với website nhỏ.
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