
 

 

  

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 LÀM PHIM 

Kính gửi quý khách hàng! 

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

khách tham khảo và hợp tác! 

 

1. QUAY PHIM BÀI GIẢNG 

Tên gói Cụ thể Báo giá Ghi chú 

Sử dụng  1 

máy quay 

phim 

Video bài giảng <5p 

Dựng phức tạp 

3.500.000 VNĐ Từ phút thứ 6: 500.000 VNĐ/ phút 

Quay phim+ dựng cơ bản  

(Quay trong 1 buổi) 

4.000.000 VNĐ -Máy quay phim: 

+C100 markii  

+Black magic 

- Báo giá có thể dao động thấp hoặc cao 

hơn, phụ thuộc: 

+ Thời gian quay  

+ Địa điểm quay 

+ Cách khách hàng lấy file sau khi dựng 

+ Mức độ sử dụng hiệu ứng 

- Có thể sử dụng đồng thời 2 máy quay 

phim để có chất lượng tốt nhất 

- Bảng giá trên đã bao gồm các thiết bị đi 

kèm máy quay 

-Khách hàng nhận sản phẩm trong khoảng 

thời gian 1-3 tuần 

- Demo sản phẩm:  

https://www.youtube.com/watch?v=_lvre-

Quay phim + dựng phức tạp 

(Quay trong 1 buổi) 

4.500.000 VNĐ 

Quay phim + dựng cơ bản 

(Quay một ngày) 

7.500.000 VNĐ 

Quay phim + dựng phức tạp 

(Quay một ngày) 

8.000.000 VNĐ 

Sử dụng 2 

máy quay 

phim 

Quay phim + dựng cơ bản 

(Quay trong một buổi) 

7.500.000 VNĐ 

Quay phim + dựng phức tạp 

(Quay trong 1 buổi) 

8.000.000 VNĐ 

Quay phim + dựng cơ bản 

(Quay một ngày) 

14.000.000VNĐ 

Quay phim+ dựng phức tạp 

(Quay một ngày) 

15.000.000VNĐ 

https://www.youtube.com/watch?v=_lvre-q5qMw&ab_channel=IELTSH%E1%BA%B1ngMun


 

q5qMw&ab_channel=IELTSH%E1%BA

%B1ngMun 

 

 

Lưu ý: Có thể sử dụng đồng thời cả hai máy quay để có chất lượng tốt hơn 

 

2.QUAY PHIM QUẢNG CÁO 

Gói làm 

phim 

Cụ thể Báo giá Ghi chú 

Sử dụng 1 

máy quay 

phim 

Quay phim + Dựng cơ bản 

(Quay 1 buổi) 

4.500.000 VNĐ -Máy quay phim: 

+ C100 mark ii 

+ Black magic 

- Chi phí này chưa bao gồm các chi phí 

khác ngoài quay phim và dựng phim  

- Các chi phí cho video dưới 10 phút. 

- Nếu khách hàng quay phim ngoài các 

gói trên thì có thể tự tính được số chi phí 

cần phải trả. 

- Khách hàng nhận sản phẩm trong 

khoảng thời gian 1-3 tuần 

- Bảng giá trên có thể thay đổi phụ thuộc 

vào thời gian và địa điểm quay phim 

- Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí di 

chuyển đối với các địa điểm ngoài khu 

vực nội thành Hà Nội 

- Bảng giá đã bao gồm thết bị quay phim. 

 

Quay phim + Dựng phức tạp  

(Quay 1 buổi) 

5.000.000 VNĐ 

Quay phim + dựng cơ bản 

(Quay 1 ngày) 

8.000.000 VNĐ 

Quay phim + Dựng phức tạp 

(Quay 1 ngày) 

9.000.000 VNĐ 

Sử dụng 2 

quay phim 

Quay phim + dựng cơ bản 

(quay trong 1 buổi) 

8.000.000VNĐ 

Quay phim + Dựng phức tạp 

(Quay 1 buổi) 

9.000.000VNĐ 

Quay phim + Dựng phức tạp 

(Quay 1 ngày) 

15.000.000VNĐ 

Quay phim + Dựng phức tạp 

(Quay 1 ngày) 

17.000.000VNĐ 

 

3.QUAY PHIM SINH NHẬT 

Gói Cụ thể Báo giá Ghi chú 

Sử dụng 1 

máy quay 

phim 

Quay phim + Dựng cơ bản 4.000.000 

VNĐ 

-Máy quay phim: 

+ C100 mark ii 
Quay phim + Dựng phức tạp 4.500.000 

VNĐ 

https://www.youtube.com/watch?v=_lvre-q5qMw&ab_channel=IELTSH%E1%BA%B1ngMun
https://www.youtube.com/watch?v=_lvre-q5qMw&ab_channel=IELTSH%E1%BA%B1ngMun


 

Sử dụng 2 

máy quay 

phim 

Quay phim + dựng cơ bảm 7.000.000 

VNĐ 

+ Black Magic 

- Giá trên có thể dao động tăng hoặc giảm 

phụ thuộc vào thời gian và địa điểm quay 

phim 

- Khách hàng nhận sản phẩm trong 

khoảng thời gian 1-3 tuần 

Lưu ý: Có thể sử dụng đồng thời cả 2 

loại máy quay đê có chất lượng tốt hơn 

 

Quay phim+ dựng phức tạp 8.000.000 

VNĐ 

 

4. QUAY PHIM ĐÁM CƯỚI 

Dịch vụ Cụ thể Báo giá Ghi chú 

Sử dụng 1 

máy quay 

phim 

Quay phim + Dựng cơ bản 

(quay trong 1 buổi) 

5.500.000 VNĐ -Máy quay phim: 

+: C100 mark ii 

+ Black magic 

Lưu ý: Có thể sử dụng đồng 

thời cả 2 loại máy quay đê có 

chất lượng tốt hơn 

Quay phim + Dựng phức tạp 

(Quay trong 1 buổi) 

7.000.000 VNĐ 

Quay phim + Dựng cơ bản  

(Quay trong một ngày) 

10.000.000 VNĐ 

Quay phim + Dựng phức tạp 

(Quay trong một ngày) 

13.000.000 VNĐ 

Sử dụng 2 

máy quay 

phim 

Quay phim +  Dựng cơ bản 

(quay trong 1 buổi) 

10.000.000 VNĐ 

Quay phim + Dựng phức tạp 

(quay trong 1 buổi) 

12.000.000 VNĐ 

Quay phim + Dựng cơ bản 

(Quay trong 1 ngày) 

18.000.000 VNĐ 

Quay phim + Dựng phức tạp 

(Quay trong 1 ngày) 

22.000.000 VNĐ 

 

5. QUAY PHIM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 

Gói dịch vụ Mô tả Giá Ghi chú: 

Sử dụng 1 

máy quay 

phim 

Quay phim + Dựng cơ bản 

(quay trong 1 buổi) 

4.000.000 VNĐ -Máy quay phim: 

+ C100 mark ii 
Quay phim + Dựng phức tạp 

(quay trong 1 buổi) 

4.500.000 VNĐ 



 

Quay phim + Dựng cơ bản 

(Quay trong một ngày) 

8.500.000 VNĐ + Black Magic 

- Khách hàng nhận video trong 

khoảng thời gian 1-3 tuân 

- Bảng giá trên có thể dao động tăng 

hoặc giảm phụ thuộc vào thời gian và 

địa điểm quay phim 

Lưu ý: Có thể sử dụng đồng thời cả 

2 máy qay để có chất lượng tốt nhất 

-Demo: 

https://www.youtube.com/watch?v=k

CuLQ08uTTo&ab_channel=S%C3%

A0nG%E1%BB%97Th%E1%BB%A

5yS%C4%A9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

mtUUEPws7gs&ab_channel=S%C3

%A0nG%E1%BB%97Th%E1%BB%

A5yS%C4%A9 

 

 

Quay phim + Dựng phức tạp 

(Quay trong một ngày) 

4.000.000 VNĐ 

 

Sử dụng máy 

quay phim 

loại 1 

 

 

 

 

Quay phim + Dựng cơ bản 

(Quay trong 1 buổi) 

3.000.000 VNĐ 

Quay phim + Dựng phức tạp  

(Quay trong 1 buổi) 

4.000.000 VNĐ 

Quay phim + Dựng cơ bản 

(Quay trong 1 ngày) 

7.500.000 VNĐ 

Quay phim + Dựng phức tạp 

(Quay trong 1 ngày) 

8.500.000 VNĐ 

 

 

6.PHIM SỰ KIỆN CÁ NHÂN 

Gói dịch vụ Mô tả Giá  

Sử dụng 1 

máy quay 

phim 

 

 

 

Quay phim + Hiệu ứng đơn giản 

(Quay trong một buổi) 

4.000.000 VNĐ -Máy quay phim: 

+C100 mark ii 

+ Black Magic 

-Bảng giá trên có thể thay đổi lên 

hoặc xuống phụ thuộc vào thờ gian 

và địa điểm quay phim 

Quay phim + Hiệu ứng phức tạp 

(Quay trong một buổi) 

4.500.000 VNĐ 

 

Quay phim + Hiệu ứng đơn giản 

(Quay trong 1 ngày) 

7.500.000 VNĐ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kCuLQ08uTTo&ab_channel=S%C3%A0nG%E1%BB%97Th%E1%BB%A5yS%C4%A9
https://www.youtube.com/watch?v=kCuLQ08uTTo&ab_channel=S%C3%A0nG%E1%BB%97Th%E1%BB%A5yS%C4%A9
https://www.youtube.com/watch?v=kCuLQ08uTTo&ab_channel=S%C3%A0nG%E1%BB%97Th%E1%BB%A5yS%C4%A9
https://www.youtube.com/watch?v=kCuLQ08uTTo&ab_channel=S%C3%A0nG%E1%BB%97Th%E1%BB%A5yS%C4%A9
https://www.youtube.com/watch?v=mtUUEPws7gs&ab_channel=S%C3%A0nG%E1%BB%97Th%E1%BB%A5yS%C4%A9
https://www.youtube.com/watch?v=mtUUEPws7gs&ab_channel=S%C3%A0nG%E1%BB%97Th%E1%BB%A5yS%C4%A9
https://www.youtube.com/watch?v=mtUUEPws7gs&ab_channel=S%C3%A0nG%E1%BB%97Th%E1%BB%A5yS%C4%A9
https://www.youtube.com/watch?v=mtUUEPws7gs&ab_channel=S%C3%A0nG%E1%BB%97Th%E1%BB%A5yS%C4%A9


 

Quay phim + Hiệu ứng phức tạp 

(Quay trong một ngày) 

8.500.000 VNĐ  

Lưu ý:  

Có thể lựa chọn đồng thời 2 máy 

quay phim để có chất lượng tốt 

nhất 

 

Sử dụng 2 

máy quay 

phim 

Quay phim + Hiệu ứng đơn giản 

(Quay trong một buổi) 

7.500.000 VNĐ 

Quay phim + Hiệu ứng phức tạp 

(Quay trong một buổi) 

8.500.000 VNĐ 

Quay phim + Hiệu ứng đơn giản 

(Quay trong một ngày) 

13.000.000 VNĐ 

Quay phim + Hiệu ứng phức tạp 15.500.000 VNĐ 

 

7. QUAY PHIM SỰ KIỆN CÔNG TY 

Gói dịch vụ Mô tả Giá Ghi chú 

Sử dụng máy 

quay phim 

loại 2 

 

 

 

Quay phim + Hiệu ứng đơn giản 

(Quay trong một buổi) 

4.500.000 VNĐ -Máy quay phim: 

+C100 mark ii 

+ Black Magic 

Bảng giá có thể thay đổi dựa vào 

thời gian và địa điểm quay  

Quay phim + Hiệu ứng phức tạp 

(Quay trong một buổi) 

5.000.000 VNĐ 

 

Quay phim + Hiệu ứng đơn giản 

(Quay trong 1 ngày) 

9.000.000 VNĐ 

 

Quay phim + Hiệu ứng phức tạp 

(Quay trong một ngày) 

9.500.000 VNĐ 

Sử dụng 2 

máy quay 

phim 

Quay phim + Hiệu ứng đơn giản 

(Quay trong một buổi) 

9.000.000 VNĐ 

Quay phim + Hiệu ứng phức tạp 

(Quay trong một buổi) 

10.000.000 VNĐ 

Quay phim + Hiệu ứng đơn giản 

(Quay trong một ngày) 

17.000.000 VNĐ 



 

Quay phim + Hiệu ứng phức tạp 18.500.000 VNĐ 

 

8. QUAY PHIM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 

 Gói dịch vụ Mô tả Giá 

Giới thiệu sản phẩm tại 

Studio (<3p) 

Sử dụng 1 máy quay phim 1 máy quay + studio+ hiệu 

ứng đơn giản 

3.000.000 VNĐ 

1 máy quay + studio+ hiệu 

ứng phức tạp 

3.500.000 VNĐ 

Sử dụng 2 máy quay phim  2 máy quay + studio+ hiệu 

ứng đơn giản 

5.500.000 VNĐ 

2 máy quay + studio+ hiệu 

ứng phức tạp 

6.000.000 VNĐ 

Giới thiệu sản phẩm 

ngoài trời(diễn cảnh) 

Sử dụng 1 máy quay phim 1 máy quay hiệu ứng đơn 

giản 

4.500.000 VNĐ 

1 máy quay + hiệu ứng phức 

tạp 

5.000.000 VNĐ/video 

Sử dụng 2 máy quay phim  2 máy quay + hiệu ứng đơn 

giản 

8.000.000 VNĐ 

2 máy quay + hiệu ứng phức 

tạp 

9.000.000 VNĐ 

Lưu ý:  

- Bảng báo giá trên chưa bao gồm MC, diễn viên 

- Giá trên có thể thay đổi lên hoặc xuống phụ thuộc vào thời gian và địa điểm quay phim 

- Có thể lựa chọn đồng thời cả 2 máy quay để có chất lượng tốt nhất 

- Demo: 

https://www.youtube.com/watch?v=PADyy5EHWwI&ab_channel=Th%C6%B0%C6%A1ngHi%E1%BB%87

https://www.youtube.com/watch?v=PADyy5EHWwI&ab_channel=Th%C6%B0%C6%A1ngHi%E1%BB%87uTV


 

uTV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnRacopHhR0&ab_channel=Th%C6%B0%C6%A1ngHi%E1%BB%87uT

V 

 

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

Các thiết bị quay phim tại Làm phim: 

Máy quay phim: 

+ Máy quay phim loại 1: C100 mark ii 

+ Máy quay phim loại 2: Canon 5D mark ii, Canon 60D, 

Panasonic 

- Flycam Phantom 3 Pro 4K 

-Chân máy quay 1.6m 

- Dolly Slider 120 

- Boom Crane 

- Steadicam 

-Bàn xoay 

- Phông xanh quay key phông và 2 chân lắp phông 

- Bàn xoay 

 

- Ô trắng tản sáng 

- Giá đỡ chân máy quay di chuyển có bánh xe 

Youteng 

- Đế gắn slider Youteng 

- Đèn led Youngnuo digital nhỏ 

- Đèn led to Nan Guang 

- Clapboard  

- Đế gắn máy quay và chân máy 

- Tấm nhựa tản sáng cho đèn led 

- Mic dây máy quay 

- Micro không dây Boya BY-WM6 

- Chân quay góc 90 độ 

 

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! 

Xem hình ảnh thiết bị quay phim tại đây: https://goo.gl/TTsXP2 

 

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

QUÝ KHÁCH HÀNG! 

https://www.youtube.com/watch?v=PADyy5EHWwI&ab_channel=Th%C6%B0%C6%A1ngHi%E1%BB%87uTV
https://www.youtube.com/watch?v=ZnRacopHhR0&ab_channel=Th%C6%B0%C6%A1ngHi%E1%BB%87uTV
https://www.youtube.com/watch?v=ZnRacopHhR0&ab_channel=Th%C6%B0%C6%A1ngHi%E1%BB%87uTV
https://goo.gl/TTsXP2


 

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017 

 

Trân trọng! 


