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BẢNG BÁO GIÁ
お見積もり （予算）
[Ads] Nhóm Tuyển dụng nhân sự tiếng Nhật ở Việt Nam
[TP] HCM
[Mail] VJP.hotro@gmail.com
[DĐ] 0785.35.0785

[Ads] ベトナムの求職情報ページ
[住所] ホーチミン市
[メール] vjp.hotro@gmail.com
[携帯] 0785.35.0785

**JVO: Tất cả tin đã đăng sẽ có:
- Được xem, cập nhật bởi hơn 500,000 thành viên trên các trang, nhóm trong hệ thống VJP PIKANE (FB facebook + website)
- Không bao giờ bị xóa và luôn hiển thị trên trang và nhóm: Tuyển dụng nhân sự tiếng Nhật ở Việt Nam
- Được quảng cáo rộng rãi trên cộng đồng FACEBOOK (FB) (bao gồm hơn 80 nhóm, trang có liên quan đến tiếng Nhật)
**JVO求職情報について
* 500,000名のメンバー（facebook, website のメンバー数の合計）で閲覧、リーチするのは可能。
* 募集者からの依頼がない場合、ベトナムの求職情報ページで掲載した情報が取り外されない。
* 日本語ページなどを含めたFACEBOOK (FB) コミュニティで無料で広告。
**Ưu đãi dành cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại VJP PIKANE:
- Tham gia các chương trình ưu đãi trong tháng như : giảm 100% hoặc 50% chi phí bài viết quảng cáo PR công ty / nhóm, voucher giảm giá 10% hoặc 5%, voucher hỗ trợ cho nhà tuyển dụng
để đạt hiệu quả cao trong công tác tuyển dụng... (tùy theo chương trình khuyến mãi trong tháng)
- Nhân viên chăm sóc khách hàng bên chúng tôi hỗ trợ trong suốt gói cước đăng tin và kể cả sau khi hoàn tất gói đăng tin.
-Tư vấn miễn phí các thông tin liên quan đến dịch vụ ở VJP PIKANE.
- Hỗ trợ việc đăng tin để nhà tuyển dụng có thể đạt hiệu quả cao trong công tác tuyển dụng. (Dành cho trường hợp nhà tuyển dụng chưa thu được kết quả khả quan sau khi tham gia gói cước
đăng tin ở VJP PIKANE)
- Mở rộng việc hưởng ưu đãi đăng tin trước, thanh toán sau.
- Hỗ trợ chỉnh sửa nội dung (nội dung chỉnh sửa sẽ được xác nhận với khách hàng trước khi đăng), ưu tiên đăng tin sao cho thu hút lượt xem.
- Đăng ký dịch vụ quảng cáo (giá ưu đãi) trên hệ thống VJP PIKANE
** お客様はVJP PIKANE からの優遇を下記の通り貰える。
>>こちらのサービスを利用するお客様のための優遇プログラム（会社かグループの広告キャンペーン、キャンペーンバウチャー、サポートバウチャー等）に参加するのは
可能。優遇プログラム内容は毎月次第変わる可能性がある。
>>サービス利用時も、サービス終了時も無料でサポートしてもらうのは可能。
>>VJPのサービスに関する情報を無料でアドバイスしてもらうのは可能
>>できるだけ良い結果を取得することができるように掲載プラン変更等のサポートプログラムを無料で出してもらうのは可能。（こちらのサービスを使って、良い結果を
貰わなかったお客様だけのため）
>>先に掲載、後で支払いという優遇をもらうのは可能
>>多くのメンバーから引き付けてもらえるように求職情報内容を無料で修正（お客様から確認してもらった修正後の内容をアップするだけ）
>>キャンペーン金額で広告サービスを登録するのは可能。
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CHÚ THÍCH
STT
No

Đối tượng
対象

Mức hiệu quả
(Số lượng CV)
効果
(履歴書数)

Nam, nữ từ 20-30 tuổi
Sống ở HCM hoặc HN và
Tổng lượng CV
các khu vực lân cận HCM
dự đoán từ 3 trở
hoặc HN
lên
Biết tiếng Nhật
履歴書数は予想
男か女で20歳～30歳
により3以上
ホーチミン/ハノイかそ
の辺に住んでる方

Đơn giá 1
post
(VNĐ)
単価
(VND)

Mức giá
Khuyến
Mức giá sau
(VNĐ) mãi (KM)
KM
プラン金 キャンペ
(VNĐ)
額
ーン
キャンペーン
(VND)
後金額(VND)

199,500

399,000

0%

399,000

150,000

1,500,000

0%

1,500,000

125,000

2,500,000

5%

2,375,000

備考

Tên gói
プラン名

Chú thích 説明
Là gói đăng tin TRÊN WEBSITE PIKANE và FACEBOOK JAPANESE JOB giới hạn số lượng (tối đa 1 tin/ngày) trong 01 ngày liên tục tính từ ngày đăng tin,

1

Đăng tin cơ không cam kết trả về lượng CV và tương tác đến đối tượng ở khu vực HCM/ HN. (Số lượng vị trí đăng tuyển: 01). Số lượng tin: 01
01日連続掲載（毎日の掲載数:最大1ポスト）、お客様への送信履歴書数を誓約しない、ベトナム南方/北方にいる対象にターゲットするFACEBO
bản
OK + WEBSITE

PIKANE での掲載プランである。ポスト数：01

Là gói đăng tin TRÊN WEBSITE PIKANE và FACEBOOK JAPANESE JOB giới hạn số lượng (tối đa 1 tin/ngày) trong 05 ngày liên tục tính từ ngày đăng tin,

2

Đăng tin tiêu không cam kết trả về lượng CV và tương tác đến đối tượng ở khu vực HCM/ HN. (Số lượng vị trí đăng tuyển: 01). Số lượng tin: 05
điểm 5 ngày 5日連続掲載（毎日の掲載数:最大1ポスト）、お客様への送信履歴書数を誓約しない、ベトナム南方/北方にいる対象にターゲットするFACEBO
OK + WEBSITE

PIKANE での掲載プランである。ポスト数：05

Là gói đăng tin TRÊN WEBSITE PIKANE và FACEBOOK JAPANESE JOB giới hạn số lượng (tối đa 1 tin/ngày) trong 10 ngày liên tục tính từ ngày đăng tin,

3

Đăng tin tiêu không cam kết trả về lượng CV và tương tác đến đối tượng ở khu vực HCM/ HN. (Số lượng vị trí đăng tuyển: 01). Số lượng tin: 10
điểm 10 ngày 10日連続掲載（毎日の掲載数:最大1ポスト）、お客様への送信履歴書数を誓約しない、ベトナム南方/北方にいる対象にターゲットするFACEBO
OK + WEBSITE

PIKANE での掲載プランである。ポスト数：10

Trong trường hợp đăng tin ghim ở trang đầu facebook (trang chính) thì phí phụ thu là 700,000 vnđ. Thời gian ghim bài tùy theo gói.
プランを付けるサービスとしてFacebookページのトップに投稿固定する場合、手数料：700,000vnd。投稿固定時間は登録したプラン時間次第であ
る。
sMức hiệu quả (CV)効果(履歴書数): Số lượng CV++ là hồ sơ ứng viên tối thiểu đạt chuẩn yêu cầu mà nhà tuyển dụng nhận được. Số lượng thay đổi theo vị trí
tuyển dụng. お客様への送信する最低の履歴書数 (予想数)
Lưu ý: Gía trên chưa bao gồm thuế VAT. PIKANE sẽ không xuất hóa đơn VAT trong đơn hàng này. Bảng báo giá này có giá trị trong vòng 5 ngày kể từ ngày báo
giá.
備考:上記の金額はVAT料金をまだ含めてありません。上記のプランでは赤い領収書の発行がありません。お見積もりの有効期間：5日間以内

