
 

 

 

 

Địa chỉ          

Hotline 

Email 

Website 

: SN 3A- Ngõ 109 Trung Kính- Cầu Giấy- Hà Nội 

: 0919 789 889| 0966 399 338 

: tuvan@lamphim.vn 

: http://lamphim.vn/ 

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH THU THU ÂM 

Kính gửi: quý khách hàng! 

Công ty cổ phần Thế giới tinh hoa xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ thu âm, 

mong quý  khách tham khảo và hợp tác! 

DỊCH VỤ NỘI DUNG BÁO GIÁ GHI CHÚ 

Thu âm bài 

giảng 

Thu âm thô giọng đọc theo 

kịch bản+thành phẩm 

850.000đ Nhận sản phẩm dưới dạng 

DVD: 100.000đ 

Nhận sản phẩm dưới dạng 

USB: 300.000đ- 600.000đ 

Thời gian hoàn thành: 5 

ngày- 3 tuần tùy gói dịch 

vụ 

 

Thu âm thô + chỉnh sửa cơ 

bản  

1.300.000đ 

Thu âm + chỉnh sửa giọng 

+ hiệu ứng  

1.600.000đ 

Thu âm e-book, 

sách nói 

Với nửa trang A4:  500.000đ -Xuất video: 

+Lấy link sản phẩm: miễn 

phí 

+DVD: 100.000đ 

+USB: 200.000đ- 

600.000đ 

-Thời gian hoàn thành: 5 

ngày- 3 tuần tùy gói dịch 

vụ 

Với 1 trang A4 700.000đ 

Với số lượng lớn liên hệ: 

0965653839 



 

 

Thu âm tổng 

đài, hotline 

công ty 

Thời gian 30s:  

 

500.000đ Xuất video: 

-Lấy link sản phẩm: miễn 

phí 

-DVD: 100.000đ 

-USB: 200.000đ- 600.000đ 

-Thời gian hoàn thành: 5 

ngày- 3 tuần tùy gói dịch 

vụ 

Thời gian 1 phút 850.000đ 

thời lượng lượng lớn liên hệ 

0965653839  

Thu âm quảng 

cáo 

Thời lượng <5p +kịch 

bản+1 giọng+dựng 

850.000VNĐ Khách hàng có thể nhận 

sản phẩm thông qua các 

hình thức như sau: 

Lấy link sản phẩm: không 

mất phí 

Nhận DVD sản phẩm: 

100.000đ 

Nhận USB sản phẩm: 

200.000đ-600.000đ 

 

Thời lượng <5p +kịch bản 

+2 giọng +dựng 

1.500.000VNĐ 

Thiết bị thu âm tại công ty: 

- Bộ thu âm với máy tính 

- Máy tính cây (1 Dell, 1 Mac) 

- Laptop Asus 

- Laptop Lenovo 

- Mic thu âm ZOOM 



 

 

 

LAMPHIM.VN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA 

QUÝ KHÁCH HÀNG! 

 

Trân trọng! 

 


