SÀN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN KETNOIGIAODUC
Website: https://ketnoigiaoduc.vn/nha-dao-tao.html
Email: ketnoigiaoducviet@gmail.com

BÁO GIÁ ĐỊNH HƯỚNG
GÓI DỊCH VỤ TUYỂN SINH TRỌN GÓI ĐẢM BẢO
Giải pháp dịch vụ tuyển sinh trọn gói đảm bảo được thiết kế tối ưu với 2 phương án cung cấp dịch
vụ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thực tế của khách hàng cũng như đảm bảo hiệu quả hoạt động cao
nhất của các dịch vụ:
PHƯƠNG ÁN 1 - DỊCH VỤ CHUẨN: GÓI DỊCH VỤ TUYỂN SINH TRỌN GÓI TRẢ SAU CHUẨN

Nội dung dịch vụ và đặc điểm

Hiệu quả nổi bật

1. Phí dịch vụ tuyển sinh trả sau tùy theo số lượng thí sinh
đã tuyển được thực tế.

Hiệu quả chiến dịch tuyển sinh được đảm bảo và chi phí
tuyển sinh được kiểm soát.
Gắn quyền lợi giữa Khách hàng và KETNOIGIAODUC
bằng kết quả cuối cùng.

2. Đăng trực tuyến đồng thời nhiều tin tuyển sinh khác
nhau kèm theo các dịch vụ quảng bá tin đăng hiệu quả nhất
sau: Tin đăng nổi bật, Tô đậm và đỏ, Ưu tiên tìm kiếm,
Top khóa học – tin tuyển sinh nổi bật, Top khóa học ưu đãi
giảm giá được hiển thị trong suốt thời gian chiến dịch.

Tăng cường hiện diện tin đăng và thương hiệu giáo dục
khiến thu hút truy cập và tạo ấn tượng hấp dẫn thí sinh
mục tiêu ngay từ đầu.
Tăng số lượng thí sinh đăng ký tư vấn tuyển sinh và đặt
chỗ trực tiếp khóa học, nâng cao hiệu quả tuyển sinh
thành công.

3. Banner quảng cáo thương hiệu Top Nhà tuyển sinh/Nhà
đào tạo hàng đầu trang chủ chính + Trang giới thiệu nhà
tuyển sinh/nhà đào tạo hiển thị suốt thời gian chiến dịch
4. Logo đối tác luôn hiển thị trên trang chủ chính trong
suốt thời gian chiến dịch.
5. Tăng cường tiếp cận thí sinh mục tiêu bằng các chiến
dịch email marketing với số lượng email không hạn chế và
được tổ chức chuyên nghiệp bởi các chuyên gia lành nghề
của KETNOIGIAODUC.

Tin đăng tuyển sinh sẽ được gửi trực tiếp bằng email
marketing đến các thí sinh mục tiêu chọn lọc qua các
chiến dịch do KETNOIGIAODUC tổ chức khiến tăng
đáng kể số lượng tiếp cập và tỷ lệ phản hồi tích cực của
các thí sinh.
Khách hàng cũng được cung cấp mỗi tháng hàng nghìn
điểm e-marketing để có thể tự triển khai chiến dịch hoặc
tự do lựa chọn đề xuất danh sách thí sinh mục tiêu cho
chiến dịch.

6. Tìm kiếm sàng lọc thí sinh tiềm năng cho các khóa học
bằng dịch vụ tìm thông tin thí sinh

Khách hàng được cung cấp mỗi tháng hàng trăm điểm
xem thông tin thí sinh để có thể tự tìm sàng lọc thí sinh
tiềm năng cho các khóa học từ cơ sở dữ liệu hàng trăm
ngàn hồ sơ đăng ký tuyển sinh của thí sinh của
KETNOIGIAODUC

7. Thí sinh được khuyến khích tuyển sinh nhập học thông
qua cơ chế thưởng phù hợp của KETNOIGIAODUC và ưu
đãi giảm giá học phí của Nhà tuyển sinh.

Cơ chế thưởng vật chất hấp dẫn thu hút và kích thích
mạnh mẽ thí sinh tự đăng ký hoặc giới thiệu bạn bè nhập
học vào khóa học của khách hàng.

8. Ngoài hiển thị trên website Ketnoigiaoduc.vn, Tin đăng
tuyển sinh cũng được quảng bá rộng rãi trên hệ thống site
vệ tinh, MXH của KETNOIGIAODUC (fanpage và các
groups chuyên đề) giúp mở rộng khả năng tiếp cập khách
hàng mục tiêu cũng như gia tăng thương hiệu của khách
hàng.

Tin đăng và hình ảnh khách hàng được quảng bá rộng rãi
trên fanpage Kết Nối Giáo Dục Việt và trên các group
chuyên đề có đông đảo thành viên như Hội cha mẹ học
sinh, Hành trang xuất ngoại, CLB Nhà tuyển sinh- Nhà
đào tạo, vv

9. Trang thông tin tuyển sinh tông hợp đổi với khách hàng
là đại diện cho Trường ĐH-CĐ-TC

Cho phép các trường được quảng bá kế hoạch tuyển sinh
tổng hợp cả mùa tuyển sinh của năm và thí sinh được
đăng ký nguyện vọng tuyển sinh trực tuyến trước.

PHƯƠNG ÁN 2 - DỊCH VỤ NÂNG CAO: GÓI DỊCH VỤ TUYỂN SINH TRỌN GÓI CAM KẾT

Nội dung dịch vụ và đặc điểm

Hiệu quả nổi bật

Trong Phương án dịch vụ nâng cao - Gói dịch vụ tuyển sinh trọn gói cam kết này (còn được gọi là Dịch vụ liên kết
tuyển sinh trọn gói cam kết), ngoài tất cả các dịch vụ của Phương án 1 trên sẽ được bổ sung những dịch vụ tuyển sinh
chuyên biệt cùng cam kết đảm bảo kết quả tuyển sinh sau đây:
10. Được cung cấp danh sách đề xuất các thí sinh tiềm
năng đã được khảo sát và sàng lọc sơ bộ trước và được
xem thông tin thí sinh hoàn chỉnh miễn phí trong danh sách
với số lượng không hạn chế.

Danh sách các thí sinh được KETNOIGIAODUC khảo
sát nhu cầu tuyển sinh thực sự và sàng lọc lựa chọn từ Cơ
sở dữ liệu hàng ngàn hồ sơ trước khi gửi cho Khách hàng
khai thác giúp nâng cao hiệu quả tư vấn và làm tăng đáng
kể tỷ lệ chuyển đổi (Tỷ lệ trung bình đạt 10:1).
Khách hàng không phải trả phí dịch vụ xem thông tin thí
sinh trong danh sách.
Khách hàng cũng được tự do lựa chọn và đề xuất bổ sung
danh sách thí sinh tiềm năng cho khai thác.

11. Có thể được sử dụng độc quyền thông tin thí sinh trong
thời gian nhất định.

Khách hàng có thể được sử dụng độc quyền một số thông
tin thí sinh trong thời gian nhất định sẽ hạn chế tình trạng
“đứng núi này trông núi nọ” của thí sinh.

12. Cam kết chỉ tiêu tuyển sinh tối thiểu

Khách hàng được cam kết chỉ tiêu tuyển sinh tối thiểu về
số lượng thí sinh tuyển thành công, số lượng thí sinh đề
nghị tư vấn tuyển sinh, số lượng thí sinh đề xuất, vv

13. Các dịch vụ chuyên gia đặc biệt khác như: hỗ trợ thiết
kế banner, tinh chỉnh tin đăng tuyển và trang giới thiệu
Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo hàng đầu một cách chuyên
nghiệp, sáng tạo, vv nhằm đạt hiệu quả tuyển sinh cao nhất.

Tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả của tin đăng và
banner quảng cáo.

PHÍ DỊCH VỤ (ưu đãi dự án)
Stt

Hạng mục chi phí

PA 1: Gói dịch vụ chuẩn

PA 2: Gói dịch vụ
nâng cao

Phí khởi tạo dịch vụ (trả một lần khi bắt đầu hợp
đồng) cho Hợp đồng 6 tháng

1.000.000 đồng

Phí khởi tạo dịch vụ (trả một lần khi bắt đầu hợp
đồng) cho Hợp đồng 9 tháng

1.400.000 dồng

Phí khởi tạo dịch vụ (trả một lần khi bắt đầu hợp
đồng) cho hợp đồng 1 năm

1.800.000 đồng

2

Phí gia hạn/duy trì hợp đồng (trả một lần bắt đầu
gia hạn/duy trì hợp đồng)

~60% phí khởi tạo dịch vụ
tương ứng

3

Phí đảm bảo thực hiện hợp đồng

Không

4

Phí tuyển sinh thành công (trả theo kết quả tuyển
sinh thực tế) đối với cả 2 phương án dịch vụ tuyển
sinh.

Từ 300.000 đồng/thí sinh đối với khóa học ngắn hạn và sơ
cấp

1

Miễn phí

Liên hệ

Từ 400.000 đồng/thí sinh đối với khóa học trình độ Cao
đẳng, Trung cấp và liên thông
Từ 600.000 đồng/thí sinh đối với các khóa học trình độ
Đại học và Sau Đại học
Từ 1.200.000 đồng/thí sinh đối với
học/xklđ, hay liên kết quốc tế.

tuyển sinh du

(Phí trên chưa bao gồm thuế VAT).
Lưu ý: Báo giá này có tính chất định hướng và có thể thay đôi bởi Ban quản trị KETNOIGIAODUC mà
không cần báo trước. Khách hàng quan tâm muốn nhận được báo giá cụ thể chi tiết, vui lòng liên hệ với
Chuyên viên dịch vụ khách hàng, điện thoại số: (024)73012689.

