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ĐIỀU KHOẢN LÀM VIỆC VỚI LAMPHIM.VN 

 

1.  Lên kịch bản và hẹn lịch quay 
-   Nếu khách hàng có kịch bản rồi thì chỉ cần gửi kịch bản cho chúng tôi 

xem trước. Khách hàng có yêu cầu chỉnh sửa thì chúng tôi sẽ chỉnh lại 
kịch bản và gửi lại cho khách hàng. 

-   Nếu khách hàng chưa có kịch bản, khách hàng cần đưa yêu cầu chi tiết 
về phim muốn dựng hoặc một phim mà khách hàng muốn làm giống như 
vậy. 

-   Khách hàng có trách nhiệm đưa hết thông tin về những sản phẩm, người 
, cảnh xuất hiện trong phim. (có thể có ảnh minh họa) 

-   Chúng tôi chỉ lên kịch bản 1 lần, sau đó gửi kịch bản cho khách hàng. 
Khách hàng muốn chỉnh sửa thì sẽ chỉnh sửa trực tiếp vào kịch bản đó 
và gửi lại cho chúng tôi. Kịch bản khách hàng gửi lại là kịch bản chính 
mà sau đó quay phim cũng như sản xuất hậu kỳ sẽ dựa trên kịch bản 
này. 

-   Nếu khách hàng không nói rõ yêu cầu dẫn đến tình trạng kịch bản thiếu 
nội dung, thiếu chi tiết. Khách hàng vui lòng thanh toán thêm 200k/1 
lần thêm kịch bản. 



-   Khi chốt lịch, khách hàng phải chốt lịch chính xác (ngày, giờ, địa điểm). 
Không được thay đổi lịch đột xuất, trừ trường hợp trời mưa (nếu quay 
ngoài trời) thì có thể được dời lịch sang 1 buổi khác. 

-   Nếu khách hàng cũng như chúng tôi thay đổi lịch làm việc thì sẽ phải 
bồi thường cho bên còn lại. Chi phí bồi thường là 300k/1 lần đổi lịch. 

-   Nếu khách hàng đổi lịch lần thứ 2 thì coi như hợp đồng sẽ bị hủy và tiền 
đặt cọc (35% hợp đồng) chính là tiền bồi thường hợp đồng. 

-   Nếu chúng tôi đổi lịch lần thứ 2, chúng tôi sẽ bồi thường cho khách 
hàng 35% hợp đồng. 

2.  Trong quá trình quay phim 
-   Khách hàng cũng như đoàn quay phim phải đúng giờ hẹn. Trễ hẹn từ 

15ph sẽ phải bồi thường cho bên còn lại (chi phí bồi thường là 
100k/15ph). 

-   Trong quá trình quay phim, chúng tôi chỉ xử lý quay trong 2h đồng hồ. 
Nếu phát sinh thêm giờ quay thì mức chi phí phát sinh là 500k/1h. 

-   Cảnh quay trong kịch bản đã được cố định. Khách hàng muốn quay 
thêm những cảnh quay khác thì mức chi phí phát sinh là 100k/1 cảnh 
quay (khoảng 15ph). 

-   Khách hàng cần chuẩn bị kĩ lưỡng theo kịch bản như lời thoại, tập diễn, 
trang trí không gian,... để tránh lãng phí thời gian trong quá trình ghi 
hình. Nếu khách hàng không chuẩn bị kỹ, để đoàn quay phim phải ngồi 
chờ thì mức chi phí bồi thường là 500k/1h phát sinh. 

-   Khi quay phim tại địa chỉ của khách hàng, đoàn làm phim chúng tôi 
mang theo rất nhiều dụng cụ hỗ trợ. Vì mỗi một thành viên trong đoàn 
đều chú ý hết vào công việc quay phim nên chúng tôi mong rằng khách 
hàng sẽ giúp đỡ chúng tôi, tránh tình trạng thất thoát đồ đạc không 
mong muốn. 

-   Khi quay phim, chúng tôi xử lý rất nhanh. Vì vậy, mong khách hàng hợp 
tác với chúng tôi trong việc chuẩn bị giữa các cảnh quay như việc thay 
đổi bối cảnh, sắp xếp diễn viên, .... 
 



3. Điều khoản dữ liệu 

 - Khách hàng không được yêu cầu xem file khi đã quay hoàn thành bởi vì 
số lượng file rất lớn. Chúng tôi chỉ có thể cho khách hàng xem demo 1, 2 
file. 

- Khi quay xong, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý hậu kỳ. Khách hàng sẽ không 
được coppy dữ liệu file raw trong quá trình này bởi vì số lượng file là rất 
lớn, ánh sáng, bối cảnh tại địa điểm quay của khách hàng không được set 
up chuẩn nên màu của các đoạn phim là chưa chuẩn, chúng tôi cần xử lý 
hậu kỳ. 

4. Trong quá trình xử lý hậu kỳ 

-         Chúng tôi sẽ biên tập và gửi cho khách hàng bản demo. Khách hàng 
muốn chỉnh sửa gì, chỉ cần list các mục muốn sửa và gửi lại mail cho chúng 
tôi. Mỗi 1 video, chúng tôi sẽ sửa tối đa 2 lần theo kịch bản cho khách 
hàng. 

- Chúng tôi có thể chỉnh sửa cho khách hàng : cắt bỏ những đoạn không 
cần thiết, thay chữ hoặc thông tin không chính xác. Chúng tôi không tiếp 
nhận những yêu cầu quá phức tạp dẫn đến thay đổi > 30% nội dung về 
hình ảnh và dữ liệu của video. 

- Những đoạn phim có sẵn trên internet mà khách hàng muốn thêm vào. 
Khách hàng có thể tự tìm hoặc bỏ chi phí để mua. Chúng tôi không giúp 
khách hàng xử lý. 

- Chúng tôi chỉ chèn thêm logo, số điện thoại, địa chỉ liên hệ hoặc website 
của khách hàng vào phim chứ không thêm các hiệu ứng khác như các đoạn 
intro giới thiệu, thiết kế chữ chạy, .... 



- Nếu khách hàng muốn làm những hiệu ứng đặc  biệt (ngoài việc chèn 
logo, địa chỉ) vui lòng yêu cầu từ trước và thanh toán thêm chi phí làm các 
hiệu ứng. Chi phí thay đổi dựa vào độ khó của hiệu ứng mà khách hàng 
yêu cầu. 

- Sau khi chỉnh sửa hậu kỳ (tối đa 2 lần) và bàn giao phim cho khách hàng. 
Chúng tôi sẽ không nhận chỉnh sửa lại phim lần nữa. 

5. Quy trình thanh toán 

- Khi khách hàng đến yêu cầu quay phim và chốt lịch quay. Khách hàng 
thanh toán trước 35% hợp đồng. 

- Khi đoàn quay phim đến quay xong. Khách hàng thanh toán thêm 35% 
hợp đồng. 

- Khi xử lý hậu kỳ xong. Khách hàng thanh toán nốt 30% hợp đồng. 

Vì việc xây dựng một bộ phim tốn rất nhiều thời gian, công sức 
và chi phí. Do đó, với những vấn đề không lường trước được, 
chúng tôi mong nhận được sự thông cảm và giúp đỡ của khách 
hàng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ! 
 

 


