CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ LÊ GIA
ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI GRANDSTREAM MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 240 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt nam
VPGD: 37 Huỳnh Ngọc Huệ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 999 1993 (Ext-1: Sales; Ext-2: Tech)
Email: sales@legiatech.com.vn

Chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng đối với Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Lê Gia
Chúng tôi trân trọng gửi bảng báo dịch vụ WiFi Marketing đến Quý khách hàng như sau:

BẢNG TÍNH NĂNG DỊCH VỤ WIFI MARKETING
Tính năng
 Giao diện trang đăng nhập
o Banner quảng cáo (mẫu giao diện có sẵn)
o Tự thiết kế giao diện bằng HTML
o Đăng nhập bằng mã token
o Thu thập thông tin người dùng (Email,
Phone, FB, Google, Zalo)
o Khảo sát hoặc thu thập thông tin khác để
truy cập WiFi
o Gửi mã đăng nhập qua SMS
o Luân phiên trang chào
o Welcome back
 Người dùng
o Tự động xây dựng chân dung người dùng
(email, SDT, tên, vv)
o Tự động phân loại người dùng (New,
Normal, Loyalty, Lost Customer)
o

Gói cước (1 địa điểm / 1 tháng)
Cơ bản
Nâng cao
VIP
500,000
1,000,000
Liên hệ

Ghi chú

Y
Y
Y

Y
Y
Y

Đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng (VNĐ)
Hỗ trợ nhiều loại giao diện khác nhau
Giao diện do bên dịch vụ thiết kế theo nhu cầu
Sử dụng mã để đăng nhập wifi

Y

Y

Theo chính sách mới nhất của Google, FB, Zalo

Y

Y

Y

Y

Y
Y

Y
Y

Y

Y

Thu thập đầy đủ thông tin khách hàng. (VD: KH đến lần 1 điền tên,
lần 2 điền sđt, lần 3 điền email…). Đủ thông tin sẽ tạo ra 1 data hoàn
chỉnh cho khách hàng

Y

Y

Phân loại dựa trên số lượt ghé thăm. Căn cứ vào đó mình sẽ đưa ra
các chính sách wifi makerting hợp lý

Tạo khảo sát thu thập thông tin khách hàng (Tên, tuổi, email, sđt,
giới tính)
Phí SMS là 1,000 VNĐ/ 1 SMS.
Khách hàng khi truy cập wifi sẽ được gửi 1 mã đăng nhập, điền
đúng mã sẽ được vào wifi. (Thu thập sđt thật của khách hàng)
Chạy nhiều kịch bản quảng cáo khác nhau tại 1 địa điểm
Hiển thị thông điệp chào mừng khách hàng ghé lại hệ thống lần sau
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 Re - Marketing
o Tạo chiến dịch lôi kéo khách hàng quay trở
lại theo kịch bản
 Khi khách hàng ghé quán
 Khi khách hàng rời quán
 Chúc mừng sinh nhật
 Gửi khuyến mãi cho khách hàng đến
nhiều lần
 Gửi khuyến mãi cho khách hàng quá lâu
không đến
 Presence Analytics
o Thống kê tổng số lượt khách, tỉ lệ khách
hàng mới, cũ
o Số lượt khách còn đến cửa hàng/ quá lâu
không đến
o Tần suất khách hàng ghé cửa hàng theo
thời gian
o Thống kê lượt khách theo từng giờ trong
ngày
 Báo cáo:
o Báo cáo người dùng theo thời gian, địa
điểm
o Báo cáo theo thời gian thực (cập nhật 10s):
o Báo cáo theo banner hiển thị
 Hỗ trợ
o Tư vấn, khảo sát hiện trạng wifi
o Giám sát, cảnh báo từ xa tình trạng wifi.
o Chuyển đổi giao diện trang chào sang HTML
/1 tháng
o Tùy chỉnh kịch bản trang chào theo nhu cầu
của khách hàng

o Hỗ trợ khai thác/ vận hành, tích hợp

Y

Lôi kéo khách hàng quay trở lại

Y

Hình thức gửi tin nhắn hoặc email

Y
Y
Y
Y

Điều kiện triển khai: Thu thập số điện thoại hoặc email của khách
hàng

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
Y

Y

Y

Y
Y

Y
Y

Y

Y
Y

1

3

1

3

Một số kịch bản đặc thù, cần phải code

Y

Y

Hỗ trợ, tư vấn re-marketing để tăng doanh thu hoặc tích hợp với các
bên phần mêm như POS, CRM, vv để tăng hiệu quả

Ghi chú: Bảng giá dịch vụ chưa bao gồm thiết bị Router và WiFi chịu tải và đường truyền Internet.
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BẢNG GIÁ COMBO DỊCH VỤ WIFI MARKETING VÀ THIẾT BỊ
Gói sử dụng

Gói cơ bản
(600.000/tháng)

Gói Nâng cao
(1.500.000/tháng)

Số lượng truy cập đồng thời

Bảng giá

Ghi chú

Dưới 50 thiết bị

1.000.000

01 WiFi chịu tải

Từ 50 đến 100 thiết bị

1.250.000

01 Router + 01 WiFi chịu tải

Từ 100 đến 150 thiết bị

1.700.000

01 Router + 02 WiFi chịu tải

Từ 150 đến 200 thiết bị

2.250.000

01 Router + 02 WiFi chịu tải

Dưới 50 thiết bị

1.500.000

01 WiFi chịu tải

Từ 50 đến 100 thiết bị

1.750.000

01 Router + 01 WiFi chịu tải

Từ 100 đến 150 thiết bị

2.220.000

01 Router + 02 WiFi chịu tải

Từ 150 đến 200 thiết bị

2.750.000

01 Router + 02 WiFi chịu tải

Ghi chú: Bảng giá áp dụng đối với khách hàng chưa có thiết bị WiFi và thuê theo tháng.
Khách hàng sử dụng WiFi Marketing và Gói Combo vui lòng thanh toán 6 tháng/lần.
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