
 

 

 

 

Bảng giá MobiFone Smart Sales 

Chính sách giá bán phiên bản On-Cloud 

1.1. Giá bán user theo Bộ sản phẩm và theo các giải pháp trong Bộ sản phẩm (On Cloud) 

a) Giá user của Bộ sản phẩm 

Mức Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Mức 6 

Số lượng user 

(X) 
1 5 10 50 100 100<X 

Gói giải pháp 
Giá cước 

(VND) 

Dùng thử 

miễn phí 

Giá cước 

(VND) 

Dùng 

thử 

miễn 
phí 

Giá cước 

(VND) 

Dùng 

thử 

miễn 
phí 

Giá cước 

(VND) 

Dùng 

thử 

miễn 
phí 

Giá cước 

(VND) 

Dùng thử 

miễn phí 

Giá 

cước 

(VND) 

Dùng 

thử 

miễn 
phí 

1. Giải pháp 

Marketing 
√   √   √   √   √   √   

2. Giải pháp 

Sale 
√   √   √   √   √   √  

3. Giải pháp 

Support 
  √   √   √   √   √   √ 

GÓI CƯỚC CHU KỲ THANH TOÁN VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG: 01 THÁNG 

Giá gói 01 

user/tháng 

(VND) 

50.000 45.000 40.000 35.000 25.000  liên hệ  

GÓI CƯỚC CHU KỲ THANH TOÁN VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG: 12 THÁNG 

Giá gói 01 

user/tháng 

(VND) 

45.000 40.000 35.000 30.000 20.000  liên hệ  

Tính năng 

khách hàng 

được sử dụng 

Giải pháp marketing 

10 email marketing 

Giải pháp marketing 

  20 email marketing  

Giải pháp marketing 

50 email marketing  

Giải pháp marketing 

100 email marketing  

Giải pháp marketing 

200 email marketing  
 



 

Ghi chú: 

- Thời gian dùng thử miễn phí giải pháp Support áp dụng duy nhất 01 lần cho 01 khách hàng là: tối đa 6 tháng với nhu cầu thực tế và 

khả năng đáp ứng, tính năng phát triển/hoàn thiện của hệ thống kỹ thuật MobiFone; 

- Hình thức thanh toán: Trả trước và không hoàn tiền nếu khách hàng không sử dụng hết thời gian đã thanh toán; 

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp cả nước; 

- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc; 

- Thời gian áp dụng: Từ 15/04/2022 cho đến khi có thông báo mới. 

 

b) Giá bán giải pháp Marketing – tính năng Email Marketing 

GÓI CƯỚC CHU KỲ THANH TOÁN VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG: 01 THÁNG 

Gói cước Giá cước (VND) Sản lượng (Email) 
Đơn giá Email Marketing trong gói 

tính năng (VND/Email) 

EmailT01 150.000 6.000 25 

EmailT02 250.000 10.000 25 

EmailT03 600.000 25.000 24 

EmailT04 1.100.000 50.000 22 

EmailT05 2.100.000 100.000 21 

EmailT06 4.000.000 200.000 20 
GÓI CƯỚC CHU KỲ THANH TOÁN VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG: 12 THÁNG 

Gói cước Giá cước (VND) Sản lượng (Email) 
Đơn giá Email Marketing trong gói 

tính năng (VND/Email) 

EmailN01 1.000.000 72.000 13,9 

EmailN02 1.750.000 120.000 14,6 

EmailN03 4.200.000 300.000 14 

EmailN04 7.700.000 600.000 12,8 

EmailN05 14.700.000 1.200.000 12,3 

EmailN06 28.000.000 2.400.000 11,7 

Ghi chú: 



 

- Hình thức thanh toán: Trả trước và không hoàn tiền nếu khách hàng không sử dụng hết thời gian đã thanh toán; 

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp cả nước đã mua user của Bộ sản phẩm; 

- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc; 

- Thời gian áp dụng: Từ 15/04/2022 cho đến khi có thông báo mới. 

c) Giá bán giải pháp Marketing – tính năng SMS Brandname Marketing 

- Triển khai theo chính sách kinh doanh dịch vụ SMS Brandname tại các Công ty dịch vụ MobiFone khu vực và Trung tâm dịch vụ 

số MobiFone tại thời điểm áp dụng; 

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp cả nước đã mua user của Bộ sản phẩm.  

- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc; 

- Thời gian áp dụng: Từ 15/04/2022 cho đến khi có thông báo mới. 

- Quy định đối soát: 

 TT.MDS gửi số liệu đối soát dịch vụ SMS Brandname Marketing trong tháng n cho TT.CNTT trước ngày 15 tháng n+1; 

 TT.CNTT thực hiện xác nhận số liệu đối soát dịch vụ SMS Brandname Marketing trước ngày 20 tháng n+1; 

 Thời gian hoàn tất biên bản đối soát gửi lại TT.CNTT là trước ngày 25 tháng n+1. 

- Quy định khác: theo quy định hiện hành của dịch vụ SMS Brandname. 
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