- Website số 1 về tài chính cá nhân

DỊCH VỤ HỢP TÁC VỚI
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH/ĐỐI TÁC TÀI CHÍNH
1. Dịch vụ quảng cáo và giới thiệu khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính.
1.1. Cách thức thực hiện
a. Đặt banner quảng cáo tại Sibar.
Ví dụ như hình dưới đây:

b. Đặt bài viết giới thiệu sản phẩm.
Ví dụ như bài dưới đây:

c. Chèn link đăng ký sản phẩm, dịch vụ của chuyên viên tại các bài viết có traffic hàng ngày lớn. Tối
đa 3 link. Trên cơ sở phù hợp

d. Đặt số điện thoại cuối bài viết.

1.2. Chi phí
Nội dung dịch vụ
Thực hiện 1 trong các hạng mục sau:
+ Đặt 1 banner quảng cáo tại Sibar hoặc
+ Đặt 1 bài viết giới thiệu hoặc chia sẻ sản phẩm trên sibar
hoặc
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Chi phí/tháng
2

triệu đồng/tháng

+ Chèn link đăng ký sản phẩm dịch vụ của chuyên viên tại
các bài viết phù hợp. Tối đa 3 link. Trên cơ sở phù hợp nội
dung về tài chính hoặc đặt số điện thoại cuối bài viết.
Thực hiện cả 4 hạng mục sau:

5 triệu đồng/tháng

+ Đặt 1 banner quảng cáo tại Sibar.
+ Đặt 1 bài viết giới thiệu sản phẩm trên sibar.
+ Chèn 3 link đăng ký sản sảm dịch vụ của chuyên viên tại
các bài viết.Tối đa 3 link. Trên cơ sở phù hợp đặt số điện
thoại cuối bài viết.
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Các bước thực hiện
Bước 1: Họp thống nhất chủ trương
công việc
Bước 2: Thống nhất hợp đồng hợp tác
và các nội dung sản phẩm truyền thông,
chương trình truyền thông
Bước 3: Ký kết hợp tác
Bước 4: Triển khai thực hiện các công
việc của 2 bên theo cam kết đã ký.
Bước 5: Theo dõi và đánh giá kết quả
thực hiện hàng tháng.
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Chi tiết công việc

Tình trạng/Dealine

