
 

 

 

BÁO GIÁ 

 NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HỢP NHẤT- NGHIỆP VỤ 

QUẢN LÝ VÀ THIẾT KẾ LANDING PAGE (AMIS LANDING PAGE) 

Kính gửi:Quý khách hàng 

Công ty CP MISA xin gửi tới Quý khách hàng báo giá nghiệp vụ quản lý và thiết kế Landing page 

trên nền tảng MISA AMIS như sau: 

1. Phí thuê bao hàng năm: 

Gói sản 

phẩm/ 

Dịch vụ 

 

ĐVT 

 

Đơn giá 

(VNĐ) 

 

Số Landing  

Page xuất 

bản 

 

Mô tả chi tiết 

Starter Gói 4.800.000 10 -  Số Landing Page xuất bản tối đa: 10 Landing Page 

-  Số liên hệ lưu trữ tối đa: 2.000 liên hệ lưu trữ 

-  Số email gửi tự động tối đa: 2.000 email 

-  Số kịch bản tự động tối đa: 10 kịch bản 

-  Số trường thông tin tối đa được phép thu thập:  

 40 trường thông tin 

Standard Gói 24.000.000 50 - Số Landing Page xuất bản tối đa: 50 Landing Page 

-  Số liên hệ lưu trữ tối đa: 10.000 liên hệ lưu trữ 

-  Số email gửi tự động tối đa: 50.000 email 

-  Số kịch bản tự động tối đa: 100 kịch bản 

-  Số trường thông tin tối đa được phép thu thập:  

 200 trường thông tin 

Professional Gói 48.000.000 100 -  Số Landing Page xuất bản tối đa: 100 Landing Page 

-  Số liên hệ lưu trữ tối đa: 25.000 liên hệ lưu trữ 

-  Số email gửi tự động tối đa: 200.000 email 

-  Số kịch bản tự động tối đa: 300 kịch bản 

-  Số trường thông tin tối đa được phép thu thập:  

 400 trường thông tin 

Enterprise Gói 96.000.000 200 -  Số Landing Page xuất bản tối đa: 200 Landing Page 

-  Số liên hệ lưu trữ tối đa: 60.000 liên hệ lưu trữ 

-  Số email gửi tự động tối đa: 480.000 email 

-  Số kịch bản tự động tối đa: 600 kịch bản 

-  Số trường thông tin tối đa được phép thu thập: 

 700 trường thông tin 

Ultimate Gói 360.000.000 Không giới 

hạn 

-  Số Landing Page xuất bản tối đa: không giới hạn 

-  Số liên hệ lưu trữ tối đa: 150.000 liên hệ 

-  Số email gửi tự động tối đa: 1.500.000 email 

-  Số kịch bản tự động tối đa: 1.000 kịch bản 

-  Số trường thông tin tối đa được phép thu thập: 

 1.000 trường thông tin 



 

 

 

 

 

2. Phí mua thêm liên hệ lưu trữ và email gửi tự động: 

 

Gói Sản phẩm/ 

Dịch vụ 

 

ĐVT 

Đơn giá 

 (VND) 

 

Mô tả chi tiết 

Mua thêm 1.000 liên hệ lưu trữ 

và 10.000 email gửi tự động 

gói 500.000 Phí gói mua thêm 1.000 liên hệ lưu trữ và 10.000 

email, áp dụng từ thời điểm mua thêm tới hết hạn 

sử dụng gói mua chính. 

 

Ghi chú:  

• Doanh nghiệp phải trả phí tối thiểu là 12 tháng/lần. 

• Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên Quý khách 

không cần phải trả thêm tiền thuế GTGT. 

• Báo giá có hiệu lực từ ngày 15/04/2020. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với các Văn phòng MISA trên toàn quốc. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách! 

 

 

 


