
Bán hàng chuyên nghiệp

Bán hàng chuyên nghiệp

Truy cập website: http://shopone.com.vn để đăng ký 
và sử dụng dịch vụ.

Hotline: 1900 8098
(200đ/phút với thuê bao Viettel và 1000đ/phút với ngoại mạng)

Giá cước dịch vụ
Gói cước Chính sách Phí thuê bao (có VAT)
ShopBasic Giới hạn trong một 100 mã hàng Miễn phí 3 tháng

ShopS
Miễn phí 200 SMS nội mạng Viettel/tháng giới hạn 
số lượng mã hàng <100

49.000 VNĐ/tháng

ShopM Không giới hạn số lượng mã hàng 149.000 VNĐ/tháng

ShopL
Miễn phí 200 SMS nội mạng Viettel/tháng Không 
giới hạn số lượng mã hàng

199.000 VNĐ/tháng

ShopONE
Miễn phí 200 SMS nội mạng Viettel/tháng trong 24 tháng
Không giới hạn số lượng mã hàng

2.899.000 VNĐ
(thanh toán 1 lần duy nhất)

Nội mạng Viettel: 300 đồng/SMS  -  Ngoại mạng Viettel: 350 đồng/SMS

Chương trình khuyến mãi: Áp dụng: đến hết 31/12/2014

Khuyến mãi 1: Trả trước phí thuê bao

Khuyến mãi ShopS ShopM ShopL
Giảm 10% khi
đóng trước 6 tháng phí thuê bao

Chỉ còn 265.000 
đồng/6 tháng

Chỉ còn 805.000 
đồng/6 tháng

Chỉ còn 1.075.000 
đồng/6 tháng

Giảm 10% khi
đóng trước 6 tháng phí thuê bao

Chỉ còn 470.000 
đồng/12 tháng

Chỉ còn 1.430.000 
đồng/12 tháng

Chỉ còn 1.910.000 
đồng/12 tháng

Khuyến mãi 2: Cài đặt cho nhiều chi nhánh

Chi nhánh thứ 2 đến thứ 4 Chi nhánh thứ 5 trở lên

Giảm phí thuê bao 50% so với chi nhánh thứ nhất Giảm phí thuê bao 75% so với chi nhánh thứ hai

Lưu ý: Khách hàng chỉ được hưởng một trong hai chương trình khuyến mãi trên

Giá cước Brandname 

STT Cước dịch vụ nhắn tin dùng 
brandname Giá cước (VNĐ/SMS) (đã bao gồm 10% VAT)

A Cước 01 tin nhắn nội mạng Viettel 500
B Cước 01 tin nhắn ngoại mạng Viettel 850
C Phụ phí cho nhà mạng Vinaphone  
1 Phí khai báo brandname 50.000đ/brandname /nhà mạng
2 Phí duy trì brandname 50.000đ/brandname/tháng/nhà mạng
3 Miễn phí khai báo và duy trì của nhà mạng Mobiphone và Viettel.

Chính sách khuyến mại Brandname

STT Hạn mức theo tổng tiền sử 
dụng cửa hàng/tháng n

Tỷ lệ chiết khấu để quy đổi 
tin nhắn nội mạng

Tin nhắn nội mạng miễn 
phí/ tháng n+1 quy đổi

1 Từ 1 triệu đến dưới 3 triệu 10% Từ 200 tin đến 600 tin
2 Từ 3 triệu đến dưới 5 triệu 12% Từ 600 tin đến 1.000 tin
3 Từ 5 triệu trở lên 15% Từ 1.000 tin trở lên

Lưu ý: Tin nhắn nội mạng miễn phí chỉ được sử dụng trong tháng n+1. Hết tháng các tin nhắn miễn phí nội mạng 
sẽ về bằng 0. Thời gian áp dụng: từ 20/5 đến khi có văn bản mới ban hành.

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

TRUNG TÂM GIẢI PHÁP CNTT & VIỄN THÔNG VIETTEL
Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Email: cskh_ict@viettel.com.vn     |     Website: http://shopone.com.vn
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