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Công ty phần mềm VINNO 

Số 115 / 562 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội  

Tel: (04)3776.5040 – Fax: (04)3776.5387  

E-mail: info@vinno.vn  - Website: www.vinno.vn 

 

 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN 

Công ty phần mềm VINNO 

Địa chỉ: Số 115/562 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (04)3776.5040    -  Fax: (04)3776.5387 – Đường dây nóng:  0912.608.723 

Email: sales@vinno.vn  - Website: www.vinno.vn  -  Hỗ trợ: www.hotro24.com  

Tên miền Giá 1 năm Ghi chú 

Tên miền quốc tế 

.com 10 USD 
"Commercial" phù hợp với websites của mọi tổ chức, công ty, doanh 
nghiệp có hoạt động thương mại 

.net 10 USD 
"Network" phù hợp với websites của tổ chức, doanh nghiệp có liên 
quan đến mạng máy tính. 

.info 10 USD 
"Information" phù hợp với websites cung cấp thông tin của cả doanh 
nghiệp và cá nhân 

.org 10 USD "Organization" phù hợp với websites của tổ chức phi lợi nhuận 

.biz 10 USD 
"Business" phù hợp với websites của mọi thành phần doanh nghiệp, 
công ty liên quan đến việc kinh doanh, thương mại 

.asia 18 USD "ASIA" tên miền dành riêng cho khu vực đông nam á 

.mobile 10 USD "MOBLIE" tên miền dành cho điện thoại di động 

Tên miền Việt Nam 

.vn 480.000 VNĐ Lệ phí đăng ký tên miền: 350.000 đồng (thu 1 lần) 

.com.vn 350.000 VNĐ Lệ phí đăng ký tên miền: 350.000 đồng (thu 1 lần) 

Các dịch vụ đi kèm (Chỉ có tại VINNO) 

1. Được tư vấn chọn lựa tên miền. 
2. Được toàn quyền về tên miền trong thời gian sở hữu. 
3. Dễ dàng quản lý nhiều tên miền với 1 tên đăng nhập. 
4. Bảo lưu tên miền 45 ngày khi hết thời hạn đăng ký. 
5. Hỗ trợ miễn phí mọi vấn đề liên quan đến tên miền 24/7. 
6. Trỏ tên miền của bạn đến bất kỳ website nào (redirect, forward domain), bất cứ khi nào và 

vẫn giữ được tên miền của bạn trên ô địa chỉ web của trình duyệt. 
7. Chuyển đổi máy chủ (DNS) nhanh chóng và dễ dàng. 
8. Các dịch vụ hỗ trợ liên quan tới tên miền, email 

 

VINNO cam kết hướng đến  một sự hợp tác lâu dài và thành công tốt đẹp. 
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách ! 


