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V IỆT  NAM



LASA cung cấp dịch vụ website doanh nghiệp,

bán hàng, landingpage trọn gói dung lượng lên

tới 19Gb, đã bao gồm tên miền .com với chi phí

chỉ từ 179k/ tháng. Với kho giao diện, kho ứng

dụng phong phú. Được tin tưởng bởi hơn 1000+

khách hàng.

THIẾT KẾ WEBSITE
DUNG LƯỢNG
KHỦNG NHẤT 

VIỆT NAM



Hệ thống thương mại điện tử
chuyên nghiệp

Đầy đủ các tính năng của một hệ thống thương
mại điện tử chuyên nghiệp

Quản lý sản phẩm
Quản lý tồn kho
Quản lý đơn hàng
Quản lý thanh toán
Quản lý vận chuyển
Quản lý khách hàng
Quản lý khuyến mãi

Sở hữu chuyên trang tin tức 
chuyên nghiệp

Đầy đủ các tính năng của một hệ thống trang tin tức,
 thông tin doanh nghiệp, blog chuyên nghiệp

Quản lý bài viết
Quản lý danh mục
Quản lý thư viện media
Quản lý phân quyền
Hổ trợ quản lý duyệt nội dung
Quản lý phản hồi (comment)
Tích hợp SEO tự động

Sở hữu loạt các tính năng 
cao cấp

Sở hữu những công nghệ tích hợp cao cấp nhất
 cho mọi website đạt chuẩn

Tích hợp ứng dụng hổ trợ SEO tự động
Tích hợp Google Analytics
Không giới hạn sản phẩm, bài viết
Tích hợp trình builder (Ladingpage)
Tích hợp công cụ CHAT nhiều cổng
Tích hợp chuẩn bảo mật SSL (https)
Tích hợp Responsive, tùy biến hiển thị di động

Không chỉ là hổ trợ

LASA hiểu rằng việc hổ trợ tận tình 24/7 chính là yếu tố
sống còn để phát triển

Hướng dẫn đăng 30 sản phẩm
Hướng dẫn đăng 5 bài viết
Hổ trợ cài đặt thông tin liên hệ
doanh nghiệp ban đầu
Bảo hành – hổ trợ sử dụng : mãi mãi
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Báo giá Website tiêu chuẩn Website cao cấp

Website: 1 mẫu trong kho giao diện

Tên miền: miễn phí tên miền .com

Dung lượng: 19 Gb

Tốc độ: Tốt

"Hoàn hảo cho sự khởi đầu"

Website: 1 mẫu trong kho giao diện

Tên miền: miễn phí tên miền .com

Dung lượng: 999 Gb

Tốc độ: Siêu tốc

"Đầu tư cho sự chuyên nghiệp"

6 tháng: 1.99 triệu
1 năm: 2.99 triệu (tiết kiệm: 0.99 triệu)

6 tháng: 4.9 triệu

1 năm: 6.9 triệu (tiết kiệm: 2.9 triệu)

LƯU Ý:
- Hiện tại, đang có chương trình khuyến mãi miễn phí cài đặt ban đầu trị giá
1.000.000 VNĐ. Chương trình kết thúc khi có thông báo tiếp theo.
- Lasa hổ trợ thiết kế logo website miễn phí đối với gói dịch vụ từ 1 năm trở lên.
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