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Value For Future Mang lại giá trị bền vững cho Quý khách hàng chính là thành công của chúng tôi.

Báo giá dịch vụ marketing facebook

Lưu ý: Bảng giá này chưa bao gồm VAT

12 Tăng lượt tiếp cận cho 
Fanpage 30.000 người 70.000 người

11 Đề xuất chương trình, ưu đãi

10 Báo cáo kết quả chăm sóc 
hàng tháng

09 Hỗ trợ bảo mật tài khoản và 
fanpage

08 Thiết lập tin nhắn, bình luận 
tự động

07 Lên kế hoạch viết bài cho 
Fanpage

06 Tặng bộ ava, cover cho 
Fanpage

05 Tối ưu hóa Fanpage chuẩn SEO

04 Remarketing cho KH cũ 1 lần 2 lần (tối đa) 3 lần (tối đa)

03 Chia sẻ bài viết lên các group 
số lượng lớn thành viên để 
quảng bá, bán hàng.

3 group/bài 5 group/bài 7 group/bài

Bài viết dùng hình ảnh có sẵn

(Chỉ chèn khung đơn giản 
hoặc chèn logo)

4 6 8

Bài viết kèm hình ảnh thiết kế 
mang dấu ấn thương hiệu

8 10 16

Tổng số bài viết chăm sóc 
Fanpage

12 16 24

01
 Tặng bộ ava, cover cho 
fanpage

1 bộ 1 bộ 2 bộ

STT CAM KẾT THỰC HIỆN
(trong 1 tháng)

MF
3.990.000đ

MF1
4.990.000đ

MF2

7.990.000đ

MF-OPT

02


(Dựa vào 
nhu cầu của 
khách hàng 
để báo giá 

chi tiết)
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15 Hỗ trợ chuyển ảnh post sang 
kích thước in ấn 3 (tối đa) 5 (tối đa)

Viết bài review cho quán

(áp dụng cho lĩnh vực F&B)

1 bài 2 bài

Bình luận seeding thương 
hiệu trong các group có 
khách hàng tiềm năng

10 bình luận 15 bình luận

13
 Remarketing cho KH cũ 2 lần (tối đa) 3 lần (tối đa)

STT CAM KẾT THỰC HIỆN
(trong 1 tháng)

MF
3.990.000đ

MF1
4.990.000đ

MF2
7.990.000đ

MF-OPT

14
(Dựa vào 

nhu cầu của 
khách hàng 
để báo giá 

chi tiết)

Lưu ý:

- Trong số lượng bài viết của gói sẽ bao gồm tối đa 70% bài viết về sản phẩm, dịch vụ, các chương trình 
khuyến mãi hoặc bài viết để chạy quảng cáo và tối thiểu 30% bài viết mang tính chất duy trì, chia sẻ với 
khách hàng.  

- Hình ảnh khách hàng cung cấp, khuyến khích khách hàng nên đầu tư nhiều hơn về mặt hình ảnh chụp để 
tăng hiệu quả marketing Facebook. 

- Tùy thuộc vào lĩnh vực cũng như tính chất kinh doanh mà phần hình ảnh thiết kế có thể phức tạp hoặc đơn 
giản, phù hợp với đối tượng khách hàng hướng đến. 

- Số lượng hình ảnh thiết kế/bài viết tối đa là 1. (có thể hỗ trợ thiết kế nhiều ảnh cho 2-5 bài viết/tháng)

- Mục 11 khách hàng chỉ chọn 1 trong 2 hạng mục.  


Dịch vụ Marketing Facebook là dịch vụ phát triển thương hiệu dựa trên nền tảng Facebook, giúp cho thương 
hiệu của bạn tiếp cận được nhiều người dung hơn, ghi dấu ấn cũng như giữ chân khách hàng trên Fanpage 
tốt hơn. Công ty cổ phần công nghệ VFFTECH xin gửi quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ Marketing 
Facebook như sau: 


