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I – DỊCH VỤ QUAY PHIM  

 

1> Quay phim bài giảng 

 

Dịch vụ 

 

Mô tả Hình thức Chi phí 

 

 

 

 

Gói quay bài 

giảng Basic 

 

 Quay phim bài giảng  theo yêu cầu. 

 Thời lượng :  

 Sử dụng 1 máy quay phim. 

 Máy quay phim: C100 markii hoặc 

Black magic. 

 Có các thiết bị đi kèm máy quay. 

 Dựng phim: Cơ bản  hoặc Phức tạp. 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 – 3 tuần 

(tùy số lượng + yêu cầu) 

 Thời gian, địa điểm quay: tùy thuộc 

khách hàng (có dao động về chi phí) 

Video bài giảng 

<5p + Dựng phức 

tạp. 

 

3.500.000 VNĐ 

Từ phút thứ 6: 

500.000 VNĐ/ phút 

Quay phim 1 buổi + 

Dựng cơ bản 

 

4.000.000 VNĐ 

 

Quay phim 1 buổi + 

Dựng phức tạp 

 

4.500.000 VNĐ 

Quay phim 1 ngày 

+ Dựng cơ bản 

7.500.000 VNĐ 

 

Quay phim 1 ngày 

+ Dựng phức tạp 

 

8.000.000 VNĐ 
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Gói quay bài 

giảng Plus 

 Quay phim bài giảng  theo yêu cầu. 

 Thời lượng :  

 Sử dụng 2 máy quay phim. 

 Máy quay phim: C100 markii hoặc 

Black magic. 

 Có các thiết bị đi kèm máy quay. 

 Dựng phim: Cơ bản  hoặc Phức tạp. 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 – 3 tuần 

(tùy số lượng + yêu cầu) 

 Thời gian, địa điểm quay: tùy thuộc 

khách hàng (có dao động về chi phí) 

Quay phim 1 buổi + 

Dựng cơ bản 

7.500.000 VNĐ 

Quay phim 1 buổi + 

Dựng phức tạp 

8.000.000 VNĐ 

 

Quay phim 1 ngày 

+ Dựng cơ bản 

14.000.000VNĐ 

Quay phim 1 ngày 

+ Dựng phức tạp 

15.000.000VNĐ 

 

Lưu ý:  Nên sử dụng đồng thời cả hai máy quay để có chất lượng tốt hơn 
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2> Quay phim Quảng cáo 

 

 

 

Dịch vụ 

 

Mô tả Hình thức Chi phí 

 

 

 

 

Gói quay 

Quảng cáo 

Basic 

 Quay phim + Dựng phim quảng cáo. 

 Thời lượng : =< 10 phút 

 Sử dụng 1 máy quay phim. 

 Máy quay phim: C100 markii hoặc Black 

magic. 

 Có các thiết bị đi kèm máy quay. 

 Dựng phim: Cơ bản  hoặc Phức tạp. 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 – 3 tuần (tùy số 

lượng + yêu cầu) 

 Thời gian quay phim: tùy thuộc khách hàng 

(có dao động về chi phí) 

 Địa điểm quay: nội thành Hà Nội (địa điểm 

khác tính thêm chi phí) 

 

Quay phim 1 buổi+ 

Dựng cơ bản 

 

 

4.500.000 VNĐ 

 

Quay phim 1 buổi 

+ Dựng phức tạp 

 

5.000.000 VNĐ 

 

Quay phim 1 ngày 

+ dựng cơ bản 

 

8.000.000 VNĐ 

 

Quay phim 1 

ngày+ Dựng phức 

tạp 

 

9.000.000 VNĐ 
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Gói quay 

Quảng cáo 

Plus 

 Quay phim + Dựng phim quảng cáo. 

 Thời lượng : =< 10 phút 

 Sử dụng 2 máy quay phim. 

 Máy quay phim: C100 markii hoặc Black 

magic. 

 Có các thiết bị đi kèm máy quay. 

 Dựng phim: Cơ bản  hoặc Phức tạp. 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 – 3 tuần (tùy số 

lượng + yêu cầu) 

 Thời gian quay phim: tùy thuộc khách hàng 

(có dao động về chi phí) 

 Địa điểm quay: nội thành Hà Nội (địa điểm 

khác tính thêm chi phí) 

 

Quay phim 1 buổi+ 

Dựng cơ bản 

 

 

8.000.000VNĐ 

 

Quay phim 1 buổi 

+ Dựng phức tạp 

 

9.000.000VNĐ 

 

Quay phim 1 ngày 

+ dựng cơ bản 

 

15.000.000VNĐ 

 

Quay phim 1 

ngày+ Dựng phức 

tạp 

 

17.000.000VNĐ 
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3> Quay phim Sinh nhật 

 

Dịch vụ 

 

Mô tả Hình thức Chi phí 

 

 

 

 

Gói quay 

Sinh nhật 

Basic 

 Quay phim + Dựng phim Sinh nhật theo yêu cầu. 

 Sử dụng 1 máy quay phim. 

 Máy quay phim: C100 markii hoặc Black magic. 

 Có các thiết bị đi kèm máy quay. 

 Dựng phim: Cơ bản  hoặc Phức tạp. 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 – 3 tuần (tùy số lượng 

+ yêu cầu) 

 Thời gian quay phim: tùy thuộc khách hàng (có 

dao động về chi phí) 

 Địa điểm quay: nội thành Hà Nội (địa điểm khác 

tính thêm chi phí) 

 

Quay phim 

+ Dựng cơ 

bản 

 

4.000.000 VNĐ 

 

Quay phim 

+ Dựng 

phức tạp 

 

 

4.500.000 VNĐ 

 

 

 

Gói quay 

Sinh nhật 

Plus 

 Quay phim + Dựng phim Sinh nhật theo yêu cầu. 

 Sử dụng 2 máy quay phim. 

 Máy quay phim: C100 markii và Black magic. 

 Có các thiết bị đi kèm máy quay. 

 Dựng phim: Cơ bản  hoặc Phức tạp. 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 – 3 tuần (tùy số lượng 

+ yêu cầu) 

 Thời gian quay phim: tùy thuộc khách hàng (có 

dao động về chi phí) 

Địa điểm quay: nội thành Hà Nội (địa điểm khác tính 

thêm chi phí) 

 

 

Quay phim 

+ dựng cơ 

bảm 

 

 

7.000.000 VNĐ 

 

 

Quay phim+ 

dựng phức 

tạp 

 

 

8.000.000 VNĐ 
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4> Quay phim Cưới Hỏi 

 

Dịch vụ 

 

Mô tả Hình thức Chi phí 

 

 

 

 

Gói quay Cưới 

Basic 

 Quay phim + Dựng phim Cưới 

 Sử dụng 1 máy quay phim. 

 Máy quay phim: C100 markii hoặc Black 

magic. 

 Có các thiết bị đi kèm máy quay. 

 Dựng phim: Cơ bản  hoặc Phức tạp. 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 – 3 tuần (tùy số 

lượng + yêu cầu) 

 Thời gian quay phim: tùy thuộc khách hàng 

(có dao động về chi phí) 

 Địa điểm quay: nội thành Hà Nội (địa điểm 

khác tính thêm chi phí) 

 

Quay phim 1 buổi+ 

Dựng cơ bản 

 

 

5.500.000VNĐ 

 

Quay phim 1 buổi 

+ Dựng phức tạp 

 

7.000.000VNĐ 

 

Quay phim 1 ngày 

+ dựng cơ bản 

 

10.000.000VNĐ 

 

Quay phim 1 

ngày+ Dựng phức 

tạp 

 

13.000.000VNĐ 

  Quay phim + Dựng phim cưới theo yêu cầu 

 Sử dụng 2 máy quay phim. 

 

Quay phim 1 buổi+ 
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Gói quay Cưới 

Plus 

 Máy quay phim: C100 markii hoặc Black 

magic. 

 Có các thiết bị đi kèm máy quay. 

 Dựng phim: Cơ bản  hoặc Phức tạp. 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 – 3 tuần (tùy số 

lượng + yêu cầu) 

 Thời gian quay phim: tùy thuộc khách hàng 

(có dao động về chi phí) 

 Địa điểm quay: nội thành Hà Nội (địa điểm 

khác tính thêm chi phí) 

Dựng cơ bản 

 

10.000.000VNĐ 

 

Quay phim 1 buổi 

+ Dựng phức tạp 

 

 

12.000.000VNĐ 

 

Quay phim 1 ngày 

+ dựng cơ bản 

 

18.000.000VNĐ 

 

Quay phim 1 

ngày+ Dựng phức 

tạp 

 

 

22.000.000VNĐ 
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5> Quay phim Hội chợ - Triển lãm 

 

Dịch vụ 

 

Mô tả Hình thức Chi phí 

 

 

 

 

Gói quay Hội 

chợ Basic 

 Quay phim + Dựng phim Hội chợ  - Triển lãm 

 Sử dụng 1 máy quay phim. 

 Máy quay phim: C100 markii hoặc Black 

magic. 

 Có các thiết bị đi kèm máy quay. 

 Dựng phim: Cơ bản  hoặc Phức tạp. 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 – 3 tuần (tùy số 

lượng + yêu cầu) 

 Thời gian quay phim: tùy thuộc khách hàng 

(có dao động về chi phí) 

 Địa điểm quay: nội thành Hà Nội (địa điểm 

khác tính thêm chi phí) 

 

Quay phim 1 buổi+ 

Dựng cơ bản 

 

 

4.000.000 VNĐ 

 

Quay phim 1 buổi 

+ Dựng phức tạp 

 

4.500.000VNĐ 

 

Quay phim 1 ngày 

+ dựng cơ bản 

 

8.500.000 VNĐ 

 

Quay phim 1 

ngày+ Dựng phức 

tạp 

 

4.000.000 VNĐ 

 

 

 Quay phim + Dựng phim Hội chợ - Triển lãm. 

 Sử dụng máy quay phim loại 1 

 

Quay phim 1 buổi+ 

 

3.000.000 VNĐ 
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Gói quay Hội 

chợ Plus 

 Máy quay phim: C100 markii hoặc Black 

magic. 

 Có các thiết bị đi kèm máy quay. 

 Dựng phim: Cơ bản  hoặc Phức tạp. 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 – 3 tuần (tùy số 

lượng + yêu cầu) 

 Thời gian quay phim: tùy thuộc khách hàng 

(có dao động về chi phí) 

 Địa điểm quay: nội thành Hà Nội (địa điểm 

khác tính thêm chi phí) 

Dựng cơ bản 

 

 

Quay phim 1 buổi 

+ Dựng phức tạp 

 

4.000.000 VNĐ 

 

Quay phim 1 ngày 

+ dựng cơ bản 

 

7.500.000 VNĐ 

 

Quay phim 1 

ngày+ Dựng phức 

tạp 

 

8.500.000 VNĐ 
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6> Quay phim Sự kiện cá nhân 

 

Dịch vụ 

 

Mô tả Hình thức Chi phí 

 

 

 

 

Gói quay Sự 

kiện cá nhân 

Basic 

 Quay phim + Dựng phim Sự kiện cá nhân. 

 Sử dụng 1 máy quay phim. 

 Máy quay phim: C100 markii hoặc Black 

magic. 

 Có các thiết bị đi kèm máy quay. 

 Dựng phim: Cơ bản  hoặc Phức tạp. 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 – 3 tuần (tùy số 

lượng + yêu cầu) 

 Thời gian quay phim: tùy thuộc khách hàng 

(có dao động về chi phí) 

 Địa điểm quay: nội thành Hà Nội (địa điểm 

khác tính thêm chi phí) 

 

Quay phim 1 buổi+ 

Dựng cơ bản 

 

 

 

4.000.000 VNĐ 

 

Quay phim 1 buổi 

+ Dựng phức tạp 

 

 

4.500.000 VNĐ 

 

 

Quay phim 1 ngày 

+ dựng cơ bản 

 

 

7.500.000 VNĐ 

 

Quay phim 1 

ngày+ Dựng phức 

tạp 

 

 

8.500.000 VNĐ 
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Gói quay Sự 

kiệ cá nhân 

Plus 

 Quay phim + Dựng phim Sự kiện cá nhân. 

 Sử dụng 2 máy quay phim. 

 Máy quay phim: C100 markii hoặc Black 

magic. 

 Có các thiết bị đi kèm máy quay. 

 Dựng phim: Cơ bản  hoặc Phức tạp. 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 – 3 tuần (tùy số 

lượng + yêu cầu) 

 Thời gian quay phim: tùy thuộc khách hàng 

(có dao động về chi phí) 

 Địa điểm quay: nội thành Hà Nội (địa điểm 

khác tính thêm chi phí) 

 

Quay phim 1 buổi+ 

Dựng cơ bản 

 

 

8.500.000 VNĐ 

Quay phim 1 buổi 

+ Dựng phức tạp 

 

7.500.000VNĐ 

Quay phim 1 ngày 

+ dựng cơ bản 

 

8.500.000VNĐ 

Quay phim 1 

ngày+ Dựng phức 

tạp 

 

13.000.000VNĐ 
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7> Quay phim Sự kiện Công ty 

 

Dịch vụ 

 

Mô tả Hình thức Chi phí 

 

 

 

 

Gói quay Sự 

kiện công ty 

Basic 

 Quay phim + Dựng phim Sự kiện công ty. 

 Sử dụng máy quay phim loại 2 

 Máy quay phim: C100 markii hoặc Black 

magic. 

 Có các thiết bị đi kèm máy quay. 

 Dựng phim: Cơ bản  hoặc Phức tạp. 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 – 3 tuần (tùy số 

lượng + yêu cầu) 

 Thời gian quay phim: tùy thuộc khách hàng 

(có dao động về chi phí) 

 Địa điểm quay: nội thành Hà Nội (địa điểm 

khác tính thêm chi phí) 

Quay phim 1 buổi+ 

Dựng cơ bản 

 

 

 

4.500.000 VNĐ 

Quay phim 1 buổi 

+ Dựng phức tạp 

 

5.000.000 VNĐ 

 

Quay phim 1 ngày 

+ dựng cơ bản 

 

9.000.000 VNĐ 

 

Quay phim 1 

ngày+ Dựng phức 

tạp 

 

9.500.000 VNĐ 

 

 

 Quay phim + Dựng phim Sự kiện cá nhân. 

 Sử dụng máy quay phim loại 1  

Quay phim 1 buổi+ 

Dựng cơ bản 

 

9.000.000VNĐ 
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Gói quay Sự 

kiệ công ty 

Plus 

 Máy quay phim: C100 markii hoặc Black 

magic. 

 Có các thiết bị đi kèm máy quay. 

 Dựng phim: Cơ bản  hoặc Phức tạp. 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 – 3 tuần (tùy số 

lượng + yêu cầu) 

 Thời gian quay phim: tùy thuộc khách hàng 

(có dao động về chi phí) 

 Địa điểm quay: nội thành Hà Nội (địa điểm 

khác tính thêm chi phí) 

Quay phim 1 buổi 

+ Dựng phức tạp 

 

10.000.000VNĐ 

 

Quay phim 1 ngày 

+ dựng cơ bản 

 

17.000.000VNĐ 

Quay phim 1 

ngày+ Dựng phức 

tạp 

 

18.500.000VNĐ 
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8> Quay phim Giới thiệu sản phẩm 

 

Gói dịch vụ Mô tả Chi phí (/video) 

 

 

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 5.000.000VNĐ 

 

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 
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II – DỊCH VỤ THU ÂM 
 

1> Thu âm Bài giảng 

 

 

Mô tả dịch vụ Hình thức Chi phí 

 

 Thực hiện Thu âm bài giảng theo yêu cầu. 

 Khách hàng lựa chọn giọng theo yêu cầu. 

 Thời gian hoàn thành: 5 ngày – 3 tuần (tùy số 

lượng và thời lượng) 

 Nhận sản phẩm dưới dạng DVD: + 

100.000VNĐ. 

 Nhận sản phẩm dưới dạng USB: 

300.000VNĐ  -  600.000VNĐ 

 

Thu âm thô giọng đọc theo 

kịch bản+thành phẩm 

 

850.000VNĐ 

T 

hu âm thô + chỉnh sửa cơ 

bản 

 

1.300.000VNĐ 

 

Thu âm + chỉnh sửa giọng 

+ hiệu ứng 

 

1.600.00 VNĐ 

 

2> Thu âm Ebook – Sách nói 

 

Mô tả dịch vụ Số lượng trang Chi phí 

 

 Thực hiện Thu âm Ebook theo yêu cầu. 

 Khách hàng lựa chọn giọng theo yêu cầu. 

 Thời gian hoàn thành: 5 ngày – 3 tuần (tùy gói dịch 

vụ) 

 

Với nửa trang A4 

 

500.000VNĐ 

 

Với 1 trang A4 

 

700.000VNĐ 
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 Nhận sản phẩm dưới dạng DVD: + 100.000VNĐ. 

 Nhận sản phẩm dưới dạng USB: 200.000VNĐ  -  

600.000VNĐ 

 

Với số lượng lớn 

 

Liên hệ 

 

 

3> Thu âm Tổng đài Hotline công ty 

 

Mô tả dịch vụ Số lượng trang Chi phí 

 

 Thực hiện Thu âm Tổng đài Hotline công ty theo yêu 

cầu. 

 Khách hàng lựa chọn giọng theo yêu cầu: miền Nam, 

miền Bắc, nam hoặc nữ…. 

 Thời gian hoàn thành: 5 ngày – 3 tuần (tùy gói dịch 

vụ) 

 Nhận sản phẩm dưới dạng DVD: + 100.000VNĐ. 

 Nhận sản phẩm dưới dạng USB: 200.000VNĐ  -  

600.000VNĐ 

 

Thời lượng 30s 

 

500.000VNĐ 

 

Thời lượng 1 phút 

 

850.000VNĐ 

 

>1 phút 

 

Liên hệ 
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4> Thu âm Quảng cáo 

 

Mô tả dịch vụ Thời lượng Chi phí 

 

 Thực hiện Thu âm Quảng cáo theo yêu cầu. 

 Khách hàng lựa chọn giọng theo yêu cầu: miền Nam, 

miền Bắc, nam hoặc nữ…. 

 Thời gian hoàn thành: 5 ngày – 3 tuần (tùy gói dịch vụ) 

 Lấy link sản phẩm: không mất phí 

 Nhận sản phẩm dưới dạng DVD: + 100.000VNĐ. 

 Nhận sản phẩm dưới dạng USB: 200.000VNĐ  -  

600.000VNĐ 

 

Thời lượng <5p 

+kịch bản+1 

giọng+dựng 

 

850.000VNĐ 

 

Thời lượng <5p 

+kịch bản +2 

giọng +dựng 

 

1.500.000VNĐ 
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III – DỊCH VỤ DỰNG PHIM 
 

 

1> Làm phụ đề video Tiếng Anh 

 

Mô tả dịch vụ 

 

Hình thức Chi phí 

 

 Làm phụ đề video tiếng anh theo yêu cầu 

 Thực hiện dịch phụ đề tiếng anh hoặc dựng 

video hiệu ứng. 

 Thời gian nhận sản phẩm: 5 – 7 ngày. 

 Hình thức nhận sản phẩm: xuất vào USB 

hoặc DVD. 

+>Xuất vào USB: 200.000VNĐ – 

500.000VNĐ. 

+> Xuất vào DVD: 100.000VNĐ. 

 

Dịch phụ đề tiếng 

anh 

 

150.000 VNĐ/phút 

 

 

Dựng video hiệu 

ứng 

 

 

1.500.000 VNĐ/ video <5p 
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2> Dựng video Ca nhạc 

 

Dịch vụ Mô tả Chi phí 

 

Gói video ca 

nhạc Basic 

 Ghép video ca nhạc cơ bản từ video đã có sẵn 

 Cắt phần thừa  

 Hoàn thiện video hoàn chỉnh 

 Không chèn thêm nội dung 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 – 3 tuần 

 

500.000VNĐ 

 

Gói video ca 

nhạc Plus 

 Dựng video ca nhạc hiệu ứng đơn giản. 

 Chèn chữ vào video 

 Chèn nhạc vào video 

 Thêm logo cho video 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 -3 tuần 

 

1.000.000VNĐ 

 

Gói video ca 

nhạc Max 

 Dựng video ca nhạc với hiệu ứng phức tạp 

 Chèn nhạc, chữ, logo vào video 

 Thêm hiệu ứng 3D 

 Các hiệu ứng khó, yêu cầu cao 

 Thời gian nhận sản phẩm: 1 -3 tuần 

 

1.500.000VNĐ- 

2.000.000VNĐ 

 

Lưu ý: 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 
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3> Dựng phim Intro giới thiệu 

 

Mô tả dịch vụ 

 

Hình thức Chi phí 

 

 Dựng Intro giới thiệu sản phẩm, dịch vụ,.. 

theo yêu cầu 

 Thời gian nhận sản phẩm: 3 – 5 ngày. 

 Hình thức nhận sản phẩm: xuất vào USB hoặc 

DVD. 

+>Xuất vào USB: 200.000VNĐ – 

500.000VNĐ. 

+> Xuất vào DVD: 100.000VNĐ. 

 

 

Video < 10s 

 

300.000VNĐ 

 

 

Video 20s 

 

500.000VNĐ - 

1.000.000VNĐ 

 

 

4> Dựng video Theo yêu cầu 

 

 

Dịch vụ 

 

Mô tả Chi phí 

 

 

Gói dựng video 

Basic 

 Ghép video cơ bản 

 Thời lượng: <  5 phút 

 Cắt phần thừa ghép thành video hoàn chỉnh 

 Không chèn thêm nội dung 

 Thời gian nhận sản phẩm:  1 – 3 tuần 

 

 

400.000VNĐ 
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Gói dựng video 

Plus 

 Dựng video chèn hiệu ứng đơn giản 

 Chèn chữ vào video 

 Chèn nhạc vào video 

 Thêm logo 

 Thời gian nhận sản phẩm:  1 – 3 tuần 

 

 

600.000VNĐ 

 

Gói dựng video 

Max 

 Dựng video hiệu ứng phức tạp 

 Chèn chữ, nhạc, logo vào video theo yêu cầu. 

 Thêm hiệu ứng 3D 

 Các hiệu ứng khó, yêu cầu cao 

 

 

1.000.000VNĐ 

 

 


