
Quyù khaùch xin vui loøng truy caäp vaøo Website : www. tinhocthoinay.com ñeå bieát theâm chi tieát, 
hoaëc coù theå göûi caâu hoûi qua email: info@tinhocthoinay.com

* Ñaëc bieät: Nhaän tö vaán mieãn phí qua phone taát caû moïi vaán ñeà veà computer sau 8:00 pm vaø cuoái tuaàn. 

816A Gerrard St. East (Phoá Taøu Ñoâng) Toronto.  647 - 638 - 8959

CHUYEÂN:
+ Khai thaùc vaø cung caáp thoâng tin online
+ Xem truyeàn hình online nhieàu nöôùc treân theá giôùi
+ Wikimaps veõ nhaø mình, teân vaø ñòa chæ leân baûn ñoà theá giôùi
+ Search Music Online
+ Ñaêng tin rao vaët mieãn phí
+ Thö vieän aûnh, Icons tuyeät ñeïp vaø ngoä nghónh
+ Tra töø ñieån online 24/24/7
+ Tra cöùu ñieåm thi Ñaïi hoïc cuûa taát caû caùc tröôøng
+ Cung caáp caùc thuû thuaät vaø caùc baøi hoïc boå ích veà CNTT (IT)
+ Giôùi thieäu caùc caùch kieám tieàn online
+ Taûi file mieãn phí
+ Shopping Online
+ Livechat (Taïi ñaây caùc baïn coù theå ñöôïc hoã trôï tö vaán tröïc tuyeán, mieãn phí).
+ Hoaëc goïi phone lieân heä tröïc tieáp mieãn phí töø Website cuûa chuùng toâi.
+ Trình nghe nhaïc Mp3 vôùi caùc baøi haùt cöïc kyø soâi ñoäng
+ Xem caùc Video Clips phoùng söï - taøi lieäu, phim truyeän, haøi kòch ...

DÒCH VUÏ ÑAËC BIEÄT:
+ Thieát keá logo, banner, flash, theme ...
+ Thieát keá phaàn meàm tin hoïc
+ Thieát keá Blog, trang Music cho caùc caù nhaân vaø taäp theå.
+ Thieát keá Website vôùi nhieàu ngoân ngöõ: Html+Javascript, Asp+Java, Php+Flash ...
+ Nhaän ñaêng kyù teân mieàn vaø thueâ host quoác teá vôùi giaù hôïp lyù.
+ Ñaêng tin quaûng caùo treân site cuûa chuùng toâi vaø treân site Google.com (AdsWord).
+ Mua saém (Shopping) vôùi nhieàu saûn phaåm, nhieàu nguoàn haøng vôùi giaù cöïc reû.
+ Nhaän chuyeån tieàn qua taøi khoaûn ngaân haøng tröïc tuyeán Paypal.com
+ Nhaän mua haøng taïi chôï ñieän töû Ebay.com (vôùi cöôùc phí hôïp lyù theo soá löôïng  
   haøng vaø theo thoûa thuaän, trong ñoù bao goàm caû tieàn cöôùc vaän chuyeån).
+ Thieát keá shop ñeå tröng baøy saûn phaåm cuûa quyù khaùch qua internet vaø thieát keá  
   function checkout tröïc tuyeán cho shop.
+ Tö vaán mieãn phí vaø tieáp nhaän hoà sô giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà Du hoïc (taïi UÙc,  
   Myõù, Canada), vaø caùc dieän baûo laõnh ñònh cö (Ñoaøn tuï gia ñình, vôï choàng …).
+ Mieãn phí hoaøn toaøn host vaø 1 domain vôùi ñuoâi laø: tinhocthoinay.com khi baïn  
   ñaêng kyù troïn goùi dòch vuï thieát keá 1 Website + 1 Banner + 1 Logo 

(Server vaø teân mieàn daønh cho khaùch haøng laø: 
 http://www.tinhocthoinay.com/tenkhachhang vaø 
 http://www.tenkhachhang.tinhocthoinay.com).
+ Nhaän söûa chöõa, laép raùp vaø caøi ñaët caùc chöông trình phaàn meàm maùy tính  
  Desktop, Laptop. (Giaù reû chöa töøng coù)
+ Nhaän post döõ lieäu, caäp nhaät thoâng tin, hình aûnh, ... cho Website cuûa caùc  
   doanh nghieäp.
+ Baïn khoâng coù thôøi gian troâng coi Website cuûa mình? Baïn khoâng coù ngöôøi quaûn  
  lyù theo doõi Expire Day ñeå Renew caùc dòch vuï lieân quan ñeán Website cuûa mình?
  Xin vui loøng lieân heä vôùi chuùng toâi ñeå ñöôïc giuùp ñôõ take care taän tình, chu ñaùo.
+ Cung caáp caùc chöông trình phaàn meàm do caùc haõng saûn xuaát online noåi tieáng  
  treân theá giôùi: Adobe, Microsoft, IBM, Google,.. vôùi giaù ñaëc bieät vaø caùc chöông  
  trình phaàn meàm theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng do chính nhoùm GIGADESIGN  
  thieát keá.
+ Nhaän daïy keøm tin hoïc cho moïi löùa tuoåi....

BẢNG GIÁ: Tùy thuộc vào từng gói dịch vụ. 
 Gói dịch vụ                               Loại dịch vụ cần thiết kế       Đơn giá     Ghi chú 
 1Website + 1Banner + 1Logo  Ngôn ngữ Html                    200$  Web tĩnh 
 1Website + 1Banner + 1Logo  Ngôn ngữ html + JavaScript     300$  Web tĩnh 
 1Website + 1Banner + 1Logo   Ngôn ngữ  Asp                     500$  Web động 
 1Website + 1Banner + 1Logo  Ngôn ngữ Asp + JavaScript      600$  Web động 
 1Website + 1Banner + 1Logo  Ngôn ngữ Php                     700$  Web động 
 1Website + 1Banner + 1Logo  Ngôn ngữ Php + Flash     750$  Web động 
 1Website + 1Banner + 1Logo  Ngôn ngữ DHTML + CSS     call...  Web động 
 1Website + 1Banner + 1Logo  Ngôn ngữ PERL + CGI     call...  Web động 
 1Blog + 1Banner                                   Ngôn ngữ Php                   free        Blog động 

*Ngoài ra: Chúng tôi còn nhận thiết kế thêm các modules, blocks, logo, banner, flash, 
brochure,...và một số chức năng khác theo yêu cầu của quý khách hàng. Giá cả tùy thuộc 
vào mức độ của các module mà quý khách yêu cầu. 

*Với bảng giá nầy, chúng tôi hy vọng cung cấp cho các bạn một giải pháp tiết kiệm và 
hiệu quả. Còn giá của các dịch vụ khác xin quý khách vui lòng liên hệ qua email để biết 
thêm chi tiết. Xin cám ơn tất cả quý khách đã ủng hộ cho nhóm thiết kế GIGADESIGN 
GROUP của chúng tôi !

MOÄT SOÁ CAÂU HOÛI THAÉC MAÉC THÖÔØNG GAËP:
0 – Taïi sao 1 Website vaø 1 email pro cho 1 doanh nghieäp laø caàn thieát?
1 – Theá naøo goïi laø Domain Name, Web Hosting Service?
2 – Nhö theá naøo goïi laø moät email pro cho caùc nhaø kinh doanh lôùn?
3 – Lôïi ích mang laïi töø vieäc kinh doanh qua maïng Internet?
4 – Laøm sao ñeå ñöa thöông hieäu cuûa khaùch haøng vaøo internet moät caùch  
     nhanh nhaát vaø ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán roäng raõi nhaát?
5 - Toâi muoán ñaêng kyù Thieát keá 1 Website coù phöùc taïp khoâng? Vaø caùc böôùc  
     thöïc hieän nhö theá naøo?
6 – Nhö vaäy thôøi gian ñeå chuùng toâi chôø ñôïi laø bao laâu?
7 – Caùch thöùc nhaän tieàn töø vieäc baùn haøng qua website nhö theá naøo?
8 – Toâi muoán mua haøng treân Website thì laøm theá naøo?
9 – YÙ nghóa cuûa caùc phaàn ñaàu http, https, www ,.. vaø phaàn ñuoâi môû roäng  
     cuûa Website: .com, .net, .org, .info, .gov ..?
10 – Theá naøo laø IP ñoäng vaø IP tónh?
11 – DNS laø gì? DHCP laø gì? Caùc ñòa chæ IP ñeå truy caäp vaøo taát caû caùc  
       Modem ADSL?
... Vaø raát nhieàu caâu hoûi thuù vò khaùc.

www.tinhocthoinay.com

LHP Computer Repair, Networking and Web Design

Trung taâm thieát keá tröïc tuyeán
GIGADESIGN  GROUP

Email: info@tinhocthoinay.com 


