
 

    

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK 
----------***---------- 

Số: 1102-01/2021/BG-ICHECK 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------***------------ 
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2021 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ 

Công ty Cổ phần iCheck kính gửi Quý Khách hàng Báo giá Dịch vụ Minh bạch thông tin như 

sau: 

1 
Phí khởi tạo tài khoản Doanh 
nghiệp 

 

 Nội dung Số lượng 
Mức phí 
(VNĐ) 

 
Cấp mới/Gia hạn sau 3 tháng kể 
từ khi hết hạn Hợp đồng 

01 2.500.000 

 
Gia hạn trong thời hạn 3 tháng 
kể từ khi hết hạn Hợp đồng/Cấp 
lại 

01 0 

2 Phí duy trì  

 Số lượng mã sản phẩm 
Đơn giá/Năm 

(VNĐ) 
2 năm 3 năm 5 năm 

 
Gói 05 thông tin thương phẩm 
trên Cổng thông tin iCheck  3.500.000 

Chiết khấu 
15% 

Chiết khấu 
25% 

Chiết khấu 
40% 

 
Gói 10 thông tin thương phẩm 
trên Cổng thông tin iCheck 

5.000.000 

 
Gói 20 thông tin thương phẩm 
trên Cổng thông tin iCheck 

6.500.000 

 
Gói 50 thông tin thương phẩm 
trên Cổng thông tin iCheck 

9.500.000 

 
Gói 100 thông tin thương phẩm 
trên Cổng thông tin iCheck 14.500.000 

 
Gói 200 thông tin thương phẩm 
trên Cổng thông tin iCheck 21.500.000 

 
Gói 300 thông tin thương phẩm 
trên Cổng thông tin iCheck 27.500.000 

 
Gói 500 thông tin thương phẩm 
trên Cổng thông tin iCheck 39.500.000 

 
Gói 1.000 thông tin thương 

phẩm trên Cổng thông tin 
iCheck 

72.500.000 

 
Gói trên 1.000 thông tin thương 

phẩm trên Cổng thông tin 
iCheck 

Liên hệ để 
được nhận 

Báo giá 
3 Quyền lợi Doanh nghiệp     

 
Được cấp 01 tài khoản quản trị 
(Tool Doanh nghiệp) với các 
tính năng: 

    



 

    

 

 
+ Đăng thông tin sản phẩm, 
chỉnh sửa và quản lý thông tin 
chi tiết về sản phẩm. 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 
+ Quản lý giấy tờ sản phẩm và 
thông tin Doanh nghiệp. ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
+ Thống kê và báo cáo tương 

tác về sản phẩm (lượt scan, lượt 
đánh giá, hỏi đáp). 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 + Quản lý danh sách điểm bán. ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
+ Quản lý đánh giá, bình luận 
về sản phẩm (bao gồm: xem, trả 
lời, ghim bình luận lên đầu). 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 
+ Quản lý hỏi đáp về sản phẩm 
(bao gồm: xem, trả lời, ghim 
hỏi đáp lên đầu). 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 
+ Tương tác trực tiếp với 
Khách hàng thông qua tin nhắn 
in app (Tin nhắn tự động). 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

+ Truyền thông in app qua No-
tification, SMS Brand name, 
Tin nhắn in app (*) 
(*) Áp dụng cho Doanh nghiệp 
có toàn quyền với sản phẩm 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 
+ Chăm sóc Khách hàng với 
tính năng gọi thoại. ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Cho phép Người dùng truy xuất 
thông tin (bao gồm thông tin 
sản phẩm, nhà sản xuất, nhà 
phân phối, tin khuyến mãi, giá, 
điểm bán...) bằng app iCheck 
Scanner. 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Hiển thị dấu tích xanh và thông 
báo xác nhận thông tin sản 
phẩm ngay dưới mục tên sản 
phẩm trên app iCheck Scanner. 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Hỗ trợ tích hợp bán hàng đa 

kênh, bao gồm:     

Dự kiến 
ra mắt 
tháng 

4/2021 

+ Dẫn link về 01 website bán 
hàng hoặc sàn giao dịch thương 

mại điện tử. 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Dự kiến 
ra mắt 
tháng 

7/2021 

+ Hỗ trợ bán hàng trên iCheck. ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dự kiến 
ra mắt 
tháng 

5/2021 

Phát hành E-voucher Online to 
Offline. ✓ ✓ ✓ ✓ 



 

    

 

 
Được ưu tiên tiếp nhận và xử lý 
các yêu cầu qua Hotline Chăm 

sóc Khách hàng của iCheck. 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Lưu ý: 

- Với mỗi tài khoản quản trị sẽ được tặng kèm: 
+ 100 phút gọi trong nước qua hệ thống iCheck. 
+ 10.000 notification truyền thông in app (*). 
(*) Áp dụng cho Doanh nghiệp có toàn quyền với sản phẩm. 

- Đối với tính năng “Truyền thông in app qua Notification, SMS Brand name, Tin nhắn in app” 
và tính năng “Chăm sóc Khách hàng với tính năng gọi thoại” sẽ có báo giá riêng theo từng 
hình thức Khách hàng sử dụng. 

- Báo giá trên vẫn được áp dụng trong trường hợp Khách hàng đăng ký sử dụng Mã số Mã vạch 
nội bộ do iCheck cấp. 

- Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT. 
- Mức chiết khấu được áp dụng trước thuế. 
- Báo giá trên áp dụng kể từ ngày 11/02/2021. 

Trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng./. 

CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK 

 

 

 

 

 

Hotline  : 0936669869
website : https://icheckscanner.vn
Email    : cskh@icheckscanner.vn


