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BÁO GIÁ WORDPRESS HOSTING
Cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm Web Hosting phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng
GÓI DỊCH VỤ

WPH-PRO1

WPH-PRO2

WPH-PRO3

Dung lượng

5GB

10GB

18GB

Băng thông

KGH

KGH

KGH

02

04

10

FTP/MySQL/Email

KGH

KGH

KGH

Mã độc

Auto

Auto

Auto

SSL

Free

Free

Free

Free

Free

Có

Có

Website chính

Tên miền Quốc tế
Tặng Website bán hàng
theo mẫu
1 năm

2,220,000

3,588,000

5,160,000

2 năm -> 10 %

3,996,000

6,458,400

9,288,000

3 năm -> 15 %

5,661,000

9,149,400

11,610,000

4 năm -> 20 %

7,104,000

11,481,600

16,512,000

5 năm -> 25%

8,325,000

13,455,000

19,350,000

15,540,000

25,116,000

36,120,000

Vĩnh viễn -> 30%

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ
WordPress hosting SSD là gì?
Đúng như tên gọi của nó, WordPress Hosting SSD là Hosting WordPress tại Vinastar được nghiên cứu
dịch vụ hosting chuyên biệt tối ưu dành riêng cho mã và phát triển trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại,
nguồn WordPress.
phần cứng mạnh mẽ (100% ổ cứng SSD) kết hợp
với mã nguồn SOS (Super Optimized & Secured)
WordPress.

Với việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện
nay, dịch vụ WordPress Hosting SSD Vinastar chắc
chắn sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm tuyệt vời nhất
khi lựa chọn dịch vụ lưu trữ website sử dụng dành
cho mã nguồn WordPress .

Số lượng hosting trên server được giới hạn để
đảm bảo tốc độ và sự ổn định.

Cam kết hoàn lại chi phí nếu như dịch vụ không tốt

Server sử dụng công nghệ SSD Raid 10 để có tốc
độ cao nhất.

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
SIÊU TỐC

HOẠT ĐỘNG 99.99%

Máy chủ sử dụng CPU thế hệ mới nhất của Intel và Với đội ngũ giám sát 24/7 và công nghệ clustering
công nghệ lưu trữ SSD raid 10 nhanh và an toàn dữ
đặc biệt giúp hệ thống luôn hoạt động liên tục
liệu nhất

CÓ BẢN QUYỀN

BẢO MẬT VÀ AN TOÀN

VINASTAR là đơn vị đầu tiên tại VN cam kết sử dụng Bảo mật & An Toàn (Có hệ thống lưu trữ dữ liệu dự
Phần mềm có bản quyền cung cấp dịch vụ cho khách phòng được sao lưu tự động & tường lửa hạn chế
hàng
tối đa tấn công từ bên trong và bên ngoài)

DỄ DÀNG SỬ DỤNG

HỖ TRỢ 24/7

Control Panel Hiện Đại (Cung cấp hệ thống quản trị
Cpanel tốt nhất thế giới giúp khách hàng không có
kiến thức kỹ thuật vẫn khai thác dịch vụ hiệu quả)

Là nhà cung cấp dịch vụ lớn và uy tín trên 15 năm,
chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7
để xử lý mọi tình huống trong quá trình sử dụng.

