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

-------------***------------ 
Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ 

Công ty Cổ phần iCheck kính gửi Quý Khách hàng Báo giá dịch vụ như sau: 

GIẢI PHÁP TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC  

I Phí khởi tạo tài khoản quản trị 

 Nội dung Số lượng Chi phí 

1 Tài khoản quản trị hệ thống TXNG 01 2.500.000 

 Lưu ý: Tài khoản sẽ đóng sau 3 tháng không tiếp tục gia hạn sử dụng dịch vụ. 

II Phí tạo và quản lý sản phẩm cần truy xuất 

1 Chính sách phí 

 
Tên gói 
dịch vụ 

Dung 
lượng 

lưu trữ 

Số lượng tài 

khoản thành 

viên 

Đơn 

giá/năm 
Quyền lợi 

1.1 
Gói 5 mã 
sản phẩm 

truy xuất 
50 GB 20 2.500.000 

- Được cấp mã truy xuất nguồn gốc 

cho sản phẩm. 
- Quản lý nhật ký điện tử trên website 

và mobile app. 
- Đăng sản phẩm, bài viết lên Hệ 

thống truy xuất nguồn gốc đạt chuẩn 

Quốc gia. 
- Tương tác với các thành viên khác 

tham gia vào hệ thống (bình luận bài 

viết, bình luận nhật ký). 
- Tư vấn triển khai áp dụng hệ thống 

Truy xuất nguồn gốc chuẩn Quốc gia. 
- Tư vấn miễn phí các vấn đề liên 

quan đến sản phẩm: Mã số mã vạch, 

công bố sản phẩm, bảo hộ thương 

hiệu, cấp mã vùng trồng, mã kho. 
- Chăm sóc khách hàng 24/7. 

1.2 
Gói 10 mã 
sản phẩm 

truy xuất 
100 GB 30 4.000.000 

1.3 
Gói 20 mã 
sản phẩm 

truy xuất 
200 GB 50 7.000.000 

1.4 
Gói 40 mã 
sản phẩm 

truy xuất 
400 GB 100 12.000.000 

1.5 
Gói từ 41 

mã trở lên 
400 GB 100 250.000/mã 

2 Chính sách chiết khấu phí tạo và quản lý sản phẩm cần truy xuất 

 Thời hạn 2 năm 3 năm 5 năm 

 Chiết khấu 15% 25% 40% 

 



 

    

 

Đơn vị tính: VNĐ 

Lưu ý: 

- Với yêu cầu triển khai toàn bộ hệ thống web, app, tập huấn cho một tỉnh, huyện, nhà máy, một 

khu vực, một trung tâm… liên hệ để được hỗ trợ tư vấn, báo giá, triển khai tốt nhất.  
- Với khách hàng có nhu cầu mua thêm dung lượng: 1.000.000đ / 10 GB mua thêm. 

- Với khách hàng có nhu cầu mua thêm tài khoản thành viên: 100.000đ/1 tài khoản mua thêm. 

- Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT. 

- Báo giá trên chưa bao gồm chi phí in ấn tem, Doanh nghiệp tự in hoặc iCheck sẽ hỗ trợ in ấn. 

- Giá trị tối thiểu của mỗi đơn hàng: 2.000.000đ.  

Đối với những đơn hàng có sản lượng quá nhỏ, giá trị đơn hàng < giá trị tối thiểu thì giá trị đơn 

hàng đó được tính bằng giá trị tối thiểu. 

- Thời gian duy trì QR code biến đổi trên hệ thống là 03 năm kể từ ngày QR code được tạo. 
- Báo giá trên áp dụng từ ngày 20/02/2021. 

Trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng./. 

CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK 

 

III Phí tạo và quản lý mã tem - QR code biến đổi 

 Số lượng QR code (code) Đơn giá code/sản phẩm 

1 Từ 10.000 đến dưới 50.000 200 

2 Từ 50.000 đến dưới 200.000 150 

3 Từ 200.000 đến dưới 500.000 130 

4 Từ 500.000 đến dưới 1.000.000 100 

5 Từ 1.000.000 trở lên 70 

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


