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Chỉ mất 30 phút/ 1 tuần để 

xem báo cáo & order các 

nhu cầu cho webdoctor.vn

Mất 3h – 4h/ngày để tự làm 

hoặc quản lý nhân sự phụ 

trách bạn tự xây dựng. 

Tốn ít nhất 6,000,000 

đ/tháng để thuê 1 nhân 

viên. Chưa tính chỗ ngồi, 

phúc lợi & phí nhân sự quản 

lý

Chỉ mất 2,500,000 đ/tháng 

thuê webdoctor.vn cho tất 

cả các đầu việc: Nhập liệu, 

viết bài, thiết kế, SEO

Bạn gặp khó khăn khi kết 

nối & quản lý nhiều bên:

1 bên quản trị web, 

1 bên viết nội dung, 

1 bên SEO.  

Webdoctor.vn là giải pháp  1 

cho tất cả. Khi bạn cần viết 

bài, cần kỹ thuật, cần thiết 

kế hay cần SEO. Bạn chỉ 

cần nhớ 1 số điện thoại.. 

Tự  l àm



Nhập liệu

Bạn không có người nhập thông tin doanh nghiệp, sản phẩm

lên website. Và sản phẩm đăng lên cũng không theo đúng

chuẩn của Google, hình ảnh chưa được tối ưu, gây lỗi mất

hình, méo hình, nặng trang…

Webdoctor.vn sẽ tối ưu & nhâp liệu giúp bạn từ 20 đến 40

bài viết mỗi tháng.
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Viết bài

Bạn không nên chủ quan về nội dung trên website, bất kì

doanh nghiệp của bạn thuộc ngành nghê gì, thì nội dung

thật sự quan trọng giúp bạn giữ chân khách ở lại website

Webdoctor.vn sẽ biên soạn những bài viết theo các chủ

đề phù hợp với sản phẩm & ngành hàng của Website doanh

nghiệp. Tất cả những bài viết được đảm bảo chuẩn SEO

theo quy tắc của Google. Số lượng bài viết từ 15 bài đến

30 bài mõi tháng

BIÊN 

SOẠN

NỘI DUNG
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Kỹ thuật

Bạn biết khi nào domain bạn hết hạn chưa ? website bị sập

mất dữ liệu rồi, phải làm sao ?...

Đội ngũ Kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm của Webdoctor.vn

luôn giám sát & quản trị các vấn đề kỹ thuật của website.

Đảm bảo website được ổn định, không xảy ra các sự cố,

lỗi kỹ thuật, lỗi giao diện gây ảnh hưởng tới trải nghiệm

người dùng.
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Thiết kế

Website của bạn được cập nhật giao diện theo sự kiện

trong năm như: Noel, Trung thu, Tết,…trang web của bạn sẽ

thu hút & chuyên nghiêp hơn.

Webdoctor.vn sẽ thiết kế cho bạn 3 Banner mỗi tháng

phục vụ cho các chương trình khuyến mãi, sự kiện từ doanh

nghiệp của bạn.
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Tối ưu Onpage

Google có những tiêu chuẩn chung cho các website, giúp

những robot tự đông của Google có thể dễ dàng quét dữ

liệu, thông tin của site & giới thiệu cho người dùng khi họ

tìm kiếm những thông tin liên quan.

Webdoctor.vn sẽ tối ưu website của bạn chuẩn theo các

tiêu chí của Google, giúp website sẽ dễ dàng hơn khi thực

hiện các dự án SEO.
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FREE
WEBSITE

Bạn sẽ có NGAY 1 WEBSITE miễn phí (trị giá 7,000,000đ)

khi ký hợp đồng với Webdoctor.vn.

• Miễn phí tên miền (từ 250,000đ – 950,000đ/năm),

• miễn phí tiếp hosting (từ 2,000,000đ – 3,000,000đ/năm)

Nếu bạn sử dụng dịch vụ Webdoctor.vn 12 tháng (hoặc

thanh toán trước 12 tháng), chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ

source code & tên miền cho bạn.
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LIÊN HỆ

( 08) 7300. 4488

Sales_webdoctor

sales@webdoctor.vn

webdoctor.vn

Tầng 10, Tòa nhà Bitexco Nam Long,, Bitexco 

Nam Long, 63 Võ Văn Tần, phường 6, Hồ Chí 

Minh, 700000, Vietnam
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