
 

    

 

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

Số: 1102-02/2021/BG-ICHECK 
 

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

-------------***------------ 
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ 

Công ty Cổ phần iCheck kính gửi Quý Khách hàng Báo giá Giải pháp QR code siêu liên kết  

như sau: 

I Phí duy trì tài khoản hàng năm   

  Gói Basic Professional Enterprise 

  Mức phí 3,000,000 9,000,000 15,000,000 

1 Danh sách tính năng       

1.1 
Định danh sản phẩm: Hệ thống 

quản lý trên từng sản phẩm riêng 

biệt. 
✓ ✓ ✓ 

1.2 Quản lý bảo hành   ✓ ✓ 

1.3 Quản lý phân phối - tràn hàng   2 cấp 
Không giới hạn 

số cấp 

1.4 Chống giả ✓ ✓ ✓ 

  

HOẶC định danh công ty (Market-

ing) - được nâng cấp tính năng 

chống giả khi đủ điều kiện (*) 
(*) Khi Doanh nghiệp sử dụng tính 

năng định danh Công ty (Market-

ing) thì việc in ấn tem sẽ do Đối tác 

của iCheck thực hiện. 

✓ ✓ ✓ 

1.5 
Truy xuất thông tin (sản phẩm, nhà 

sản xuất, nhà phân phối, tin khuyến 

mãi, giá, điểm bán...). 
✓ ✓ ✓ 

1.6 
Thống kê và báo cáo tương tác 

(scan, xác thực, cảnh báo hàng 

giả...). 
✓ ✓ ✓ 

1.7 
Quản lý dữ liệu Người dùng đã 

tương tác qua QRcode. ✓ ✓ ✓ 

1.8 Quản lý hệ thống điểm bán. ✓ ✓ ✓ 

1.9 
Quản lý sản phẩm & trừ tồn theo 

các cấp phân phối. 
  

✓  
(Có thể đấu nối 

quản lý kho) 

✓  
(Có thể đấu nối 

quản lý kho) 
1.10 Hỗ trợ bán hàng đa kênh       

 

- Dẫn link về website bán hàng 

hoặc sàn giao dịch thương mại điện 

tử. 
  

✓ 
(Dự kiến ra mắt 

tháng 4/2021) 

✓ 
(Dự kiến ra mắt 

tháng 4/2021) 

 
- Hỗ trợ bán hàng trên app iCheck.   ✓ 

(Dự kiến ra mắt 

✓ 
(Dự kiến ra mắt 



 

    

 

tháng 7/2021) tháng 7/2021) 

1.11 

Khả năng tích hợp hệ thống phát 

hành E-voucher Online to Offline 
(O2O) khi Khách hàng quét mã QR 
code. 

  
✓ 

(Dự kiến ra mắt 

tháng 5/2021) 

✓ 
(Dự kiến ra mắt 

tháng 5/2021) 

1.12 
Miễn phí gói Minh bạch thông tin 

cho 20 mã sản phẩm trên Ứng dụng 

iCheck Scanner trong vòng 01 năm. 
    ✓ 

1.13 

Truyền thông in app qua Notifica-
tion, SMS Brand name, Tin nhắn in 
app (*) 
(*) Áp dụng cho Doanh nghiệp có 
toàn quyền với sản phẩm. 

  
✓ 

(Dự kiến ra mắt 

tháng 5/2021) 

✓ 
(Dự kiến ra mắt 

tháng 5/2021) 

1.14 
Chăm sóc Khách hàng với tính 

năng gọi thoại. 
 

✓ 
(Dự kiến ra mắt 

tháng 5/2021) 

✓ 
(Dự kiến ra mắt 

tháng 5/2021) 

1.15 
Khả năng tích hợp Loyalty cho 

Người tiêu dùng và Đại lý phân 

phối. 
 ✓ ✓ 

1.16 

Khả năng tích hợp với các hệ thống 

vận hành khác của Doanh nghiệp 

(CRM, CSKH,...) theo chuẩn 

iCheck. 

  
✓ 

(Dự kiến ra mắt 

tháng 7/2021) 

✓ 
(Dự kiến ra mắt 

tháng 7/2021) 

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

 
Số năm 2 năm 3 năm 5 năm 

 

 Chiết khấu 15% 25% 40% 
 

II Phí tạo mới QRcode 

 
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: 
- Đối với tính năng 1.13, 1.14 và 1.15 sẽ có báo giá riêng theo từng hình thức Khách hàng sử 

dụng. 
- Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT. 

- 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 áp dụng 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


