
 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

THẾ GIỚI TINH HOA 

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 CHI TIẾT DỊCH VỤ DỰNG PHIM 

Kính gửi: quý khách hàng! 

Công ty cổ phần Thế giới tinh hoa xin gửi tới quý khách hàng bảng báo dịch vụ dựng phim, 

mong quý  khách tham khảo và hợp tác! 

 

DỊCH VỤ MÔ TẢ BÁO GIÁ GHI CHÚ 

Làm phụ đề 

video tiếng 

anh 

Dựng video không hiệu 

ứng 

200.000 VNĐ -Xuất video: 

+ Xuất vào USB: 200 VNĐ 

– 500.000 VNĐ 

+ Xuất vào DVD: 100.000 

VNĐ 

-Bảng giá trên có thể dao 

động lên hoặc xuống tùy 

từng thời điểm 

-Hoàn thành video từ 5-7 

ngày 

 

Dựng video hiệu ứng 

đơn giản 

300.000 VNĐ 

Dựng video hiệu ứng 

phức tạp 

500.000 – 1.000.000 

VNĐ 



 

 

Làm video 

ca nhạc 

Ghép video cơ bản: 

-Cắt phần thừa ghéo 

thành vieo hoàn chỉnh 

-Không chèn thêm nội 

dung 

200.000 VNĐ -Chi phí trên chưa bao gồm 

chi phí xuất file ra các thiết 

bị như DVD, USB 

Xuất vào USB: 200 VNĐ – 

500.000 VNĐ 

Xuất vào DVD: 100.000 

VNĐ 

 

-Hoàn thành video từ 1- 3 

tuần 

Chèn hiệu ứng đơn 

giản” 

-Chèn chữ 

-Chèn nhạc 

-Thêm logo 

400.000 

Video hiệu ứng phức 

tạp: 

-Thêm hiệu ứng 3D 

-Các hiệu ứng khó, yêu 

cầu cao 

1.000.000 VNĐ 

Dựng phim 

intro giới 

thiệu 

Video < 30s 300.000 VNĐ-

500.000VNĐ 

-Thời gian nhận sản phẩm: 1-

3 tuần 

-Xuất video: 

DVD: 100.000 VNĐ 

USB: 200.000VNĐ- 

500.000VNĐ 

Video > 30s 500.000 - 5.000.000  

VNĐ/ 

  

Dựng phim 

theo yêu cầu 

Ghép video cơ bản 

-Cắt phần thừa ghép 

thành video hoàn chỉnh 

-Không chèn thêm nội 

dung 

200.000VNĐ - Thời gian nhận sản phẩm: 

1-3 tuần 

- Chi phí trên chưa bao gồm 

chi phí xuất file ra các thiết 

bị nhớ như DVD, USB 

 Chèn hiệu ứng đơn 400.000VNĐ 



 

 

giản: 

-Chèn chữ 

-Chèn nhạc 

-Thêm logo 

Video hiệu ứng phức 

tạp 

-Thêm hiệu ứng 3D 

-Các hiệu ứng khó, yêu 

cầu cao 

1.000.000VNĐ 

Dựng video từ ảnh, 

chèn nhạc, chèn sub 

500.000VNĐ- 

1.000.000 VNĐ 

 

Lưu ý: Bảng báo giá trên chưa bao gồm VAT (VAT= 10%) 

Thiết bị dựng phim: 

- Máy tính cây Dell 

- Máy tính cây Mac 

- Laptop Asus 

- Laptop Lenovo 

- Phần mềm dựng phim tiên tiến nhất 

Do thiết bị của công ty nên chúng tôi cung cấp đến khách hàng dịch vụ với chất 

lượng tốt nhất và với giá cả cạnh tranh nhất! 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TINH HOA XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA 

QUÝ KHÁCH HÀNG! 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017 

 



 

 

Trân trọng! 


