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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 Giải pháp Loyalty như sau: 

I Phí duy trì tài khoản theo tháng 

 
Gói Basic Professional Enterprise 

Enterprise 
Pro 

 
Mức phí 4,490,000 11,990,000 15,990,000 Liên hệ  

1 Danh sách tính năng         

1.1 
Khởi tạo và duy trì tài khoản trên 

iCheck Cloud: ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
- Duy trì tài khoản trên iCheck 

Cloud. ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
- Tư vấn xây dựng kịch bản 

chương trình. ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.2 
Tạo và duy trì chương trình Loy-

alty cùng lúc tại một thời điểm 
Tối đa 2 Tối đa 5 

Không giới 

hạn 
Không giới 

hạn 

1.3 Báo cáo thống kê ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
- Thống kê tương tác từ chương 

trình. ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
- Báo cáo khách hàng trúng 
thưởng. ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
- Báo cáo khách hàng tham gia 
chương trình. ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.4 Kịch bản 
    

 - Kịch bản rơi quà & minigame. ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
- Kịch bản tích luỹ điểm theo sự 

kiện khuyến mãi.  ✓ ✓ ✓ 

 

- Kịch bản tích luỹ điểm dài hạn, 

có cửa hàng đổi 
điểm riêng trên iCheck. 

  ✓ ✓ 

1.5 
Gửi thông báo tự động đến Khách 

hàng tham gia qua app iCheck     

 

- Định kỳ gửi thông báo nhắc 

người chơi tiếp tục tham gia 

chương trình. 
 ✓ ✓ ✓ 

 
- Gửi thông báo tiến độ hoàn 

thành nhiệm vụ.  ✓ ✓ ✓ 

 
- Gửi thông báo giới thiệu chương 

trình đến người dùng iCheck.   ✓ ✓ 

 
- Hiện popup giới thiệu chương 

  ✓ ✓ 



 

    

 

trình đến người dùng iCheck. 

1.6 
Tạo tài khoản nhân viên và phân 

quyền.  
Tối đa 5 

Không giới 

hạn 
Không giới 

hạn 

1.7 Tạo và quản lý cửa hàng cấp dưới. 
 

Tối đa 10 
Không giới 

hạn 
Không giới 

hạn 

1.8 
Quét QR code tham gia Loyalty 
bằng nhiều app.  ✓ ✓ ✓ 

1.9 
Cho phép cài đặt giới hạn người 

tham gia chương trình.  ✓ ✓ ✓ 

1.10 
Tạo gói tài trợ quà cho cửa hàng 

cấp dưới.   ✓ ✓ 

1.11 Hỗ trợ vận hành chương trình. 
  ✓ ✓ 

1.12 
Tuỳ biến kịch bản theo nhu cầu 

của Doanh nghiệp:    ✓ 

 
- Tuỳ biến kịch bản chương trình. 

   ✓ 

 
- Kết nối với hệ thống Doanh 

nghiệp đang vận hành.    ✓ 

 
- Tuỳ biến báo cáo. 

   ✓ 

1.13 
Triển khai hệ thống trên hạ tầng 

riêng của Doanh 
nghiệp. 

   ✓ 

1.14 
Xây dựng ứng dụng Loyalty riêng 

cho Doanh nghiệp.    ✓ 

1.15 
Xây dựng kịch bản tích điểm cho 

đại lý, cửa hàng.    ✓ 

2 Quyền lợi khác:     

2.1 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7. ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.2 
Miễn phí update các tính năng 

mới. ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.3 Miễn phí backup dữ liệu định kỳ. ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.4 
Miễn phí bảo hành, bảo trì khi sử 

dụng iCheck Cloud. ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 Chính sách chiết khấu phí duy trì tài khoản (áp dụng cho tất cả các Gói)   

 
Thời hạn 6 tháng 1 năm 3 năm 

 

 Chiết khấu 25% 35% 50% 
 

II Phí tạo mới QR code          

 
Số lượng QR code Mức phí / 01 QR code 

 
 Từ 10.000 đến dưới 50.000 200  

 
 Từ 50.000 đến dưới 200.000 150 

 
 Từ 200.000 đến dưới 500.000 130  

 
 Từ 500.000 đến dưới 1.000.000 100  

 
 Từ 1.000.000 trở lên  70 

 



 

    

 

Lưu ý: 

-  Báo giá trên chưa bao gồm chi phí in ấn tem, Doanh nghiệp có thể tự in hoặc liên hệ iCheck hỗ 

trợ in ấn. 
- Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT. 
- Báo giá trên áp dụng kể từ ngày 11/02/2021 cho đến khi có văn bản khác thay thế. 

Trân trọng ./. 
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