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BẢNG GIÁ GÓI DỊCH VỤ
1. PHIM DOANH NGHIỆP

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Bước 1: Tư vấn hình thức sản xuất video

-Tìm hiểu mục đích của khách hàng
-Tìm hiểu lĩnh vực, lịch sử phát triển của doanh nghiệp
-Lên kịch bản sơ bộ quay phim: hình thức quay phim, thời gian quay phim, địa
điểm quay phim, thiết bị quay phim phù hợp
-Lên danh sách đội ngũ triển khai dự án
Bước 2: Lên kịch bản chi tiết phân cảnh quay
-Bao gồm 2 kịch bản:
+Kịch bản chi tiết phân cảnh quay
+Kịch bản lời bình
-Nhân sự: biên tập.
Bước 3: Thực hiện quay phim
+ Nhân sự: đạo diễn, quay phim chính, quay phim phụ, supporter, stylish (nếu
khách hàng có yêu cầu)
+Thiết bị: máy quay phim, thiết bị âm thanh, hệ thống ánh sáng: đèn chiếu sáng, ô
tản sáng,…
Bước 4: Xử lý hậu kỳ
-Dựng phim: đảm bảo kỹ xảo dựng phim:
+Hiệu ứng chữ, hình ảnh
+Chuyển động
-Đọc bản đọc chìm thuyết minh cho video
Bước 5: Duyêt sản phẩm và bàn giao sản phẩm hoàn chỉnh đến khách hàng
Định dạng sản phẩm: Youtube + DVD
KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Gặp gỡ - Thuyết trình về hình thức và kịch bản quay phim : 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Thực hiện quay : 2-5 ngày

Xử lý hậu kỳ : 3-7 ngày
Duyệt sản phẩm : 2 ngày
CHI PHÍ
Đầu tư: Chỉ từ 19.990.000 VND
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=K01MxUZcxmY&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=xO0aCcr0L_M
https://www.youtube.com/watch?v=NZs2Sx0H23U

2.TVC QUẢNG CÁO

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Bước 1: Tư vấn cho khách hàng về hình thức thực hiện tvc
-Tìm hiểu mục đích, yêu cầu đối với TVC quảng cáo của khách hàng
-Hình thức quay video phù hợp với mục đích của khách hàng: TVC truyền hình và
TVC online
Bước 2: Xây dựng kịch bản:
-Kịch bản đảm bảo:
+Xây dựng kịch bản như một câu chuyện
+Kịch bản đảm bảo sự lôi cuốn, có nội dung và có thông điệp truyền tải đến khách
hàng
+Hiệu quả truyền thông: khích lệ hành vi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh
nghiệp
-Gồm 2 định dạng:
+Kịch bản sơ bộ dạng text
+Kịch bản powerpoint có hình ảnh minh họa
-Nhân sự thực hiện: biên tập
Bước 3: Thuyết trình kịch bản + lên thời gian quay phim
-Lamphim.vn gặp gỡ và thuyết trình về kịch bản với khách hàng
-Hoàn thiện kịch bản dưới sự góp ý của khách hàng
-Lên storyboard kịch bản hoàn chỉnh gửi khách hàng
-Lên lịch trình quay tvc
+Thời gian quay phim
+Địa điểm quay phim
+Ekip làm phim
+Diễn viên
Bước 4: Thực hiện quay phim

-Ekip: đạo diễn + quay phim + trợ lý quay phim + supporter+ diễn viên,…
-Setup bối cảnh quay phim, hệ thống ánh sáng,…
-Cảnh quay đảm bảo độ sắc nét và đảm bảo đầy đủ nội dung có trong kịch bản.
Bước 5: Xử lý hậu kỳ
-Kỹ xảo thực hiện
+Chuyển động
+ 2D, 3D, effect, animation,…
+Hiệu ứng text, hình ảnh
-Thu âm lời bình
-Xử lý hiệu ứng âm thanh
Bước 6: Duyệt sản phẩm
-Khách hàng xem sản phẩm hoàn thiện mà lamphim.vn thực hiện
-Khách hàng đề xuất yêu cầu chỉnh sửa
-Lamphim.vn thưc hiện chỉnh sửa đúng với yêu cầu khách hàng
-Khách hàng duyệt sản phẩm lần cuối
-Bàn giao sản phẩm hoàn thiện đến khác hàng dưới 2 định dạng: DVD và youtube
KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Gặp gỡ - Thuyết trình về hình thức và kịch bản quay phim : 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Xây dựng kịch bản hoàn chỉnh: 3 ngày
Casting diễn viên, người mẫu (nếu có): 3 ngày
Thực hiện quay : 2-5 ngày
Xử lý hậu kỳ : 5-7 ngày
Duyệt sản phẩm : 3-5 ngày
CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Chỉ từ 29.990.00 VNĐ

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=k7fxMWHCobg
3.PHIM SẢN PHẨM

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Bước 1:Tư vấn
-Gặp gỡ khách hàng và tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
-Nắm rõ yêu cầu và mục đích sản xuất phim sản phẩm của khách hàng
-Tư vấn hình thức thực hiện video: video giới thiệu sản phẩm, video review sản
phẩm, video trải nghiệm sản phẩm
-Tìm hiểu về sản phẩm để xây dựng kịch bản phù hợp:

+ Đặc điểm, đặc tính của sản phẩm
+Công dụng của sản phẩm
+Hướng dấn sử dụng sản phẩm
+Đối tượng sử dụng sản phẩm
Bước 2: Xây dựng kịch bản
Lên 2 kịch bản:
-Lên ý tưởng + kịch bản sơ bộ về phim sản phẩm
-Sau khi khách hàng duyệt nội dung kịch bản, xây dựng kịch bản chi tiết phân cảnh
quay + kịch bản lời bình
-Kịch bản đảm bảo:
+Đảm bảo xây dựng kịch bản làm nổi bật đặc tính của sản phẩm
+Phù hợp với thị hiếu của khách hàng
+Hiệu ứng truyền thông: khích lệ hành vi tiêu dùng sản phẩm
-Nhân sự thực hiện: biên tập
Bước 3: Lên nội dung quay video và tiến hành thực hiện quay video
+Thời gian quay video
+Địa điểm quay video
+Ekip thực hiện quay video
•

Thời gian đảm bảo thực hiện được đầy đủ nội dung kịch bản, đảm bảo
deadline của khách hàng

-Nhân sự: đạo diễn+ quay phim + trợ lý quay phim + supporter + diễn viên (nếu
có)
-Cảnh quay đảm bảo đủ nội dung + hình ảnh sắc nét
Bước 4: Xử lý hậu kỳ
-Dựng phim: đảm bảo kỹ xảo dựng phim:
+Hiệu ứng chữ, hình ảnh

+Chuyển động
+ 2D, 3D, animation, effect,..
-Đọc bản đọc chìm thuyết minh cho video
Bước 5: Duyệt sản phẩm
-Khách hàng duyệt video trên bản hoàn chỉnh mà lamphim.vn cung cấp
-Khách hàng nêu yêu cầu chỉnh sửa
-Lamphim.vn chỉnh sửa đúng với yêu cầu của khách hàng và gửi khách hàng duyệt
lần cuối
-Bàn giao sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng dưới 2 định dạng: youtube và DVD
KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Gặp gỡ - Thuyết trình về hình thức và kịch bản quay phim : 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Thực hiện quay : 2-5 ngày
Xử lý hậu kỳ : 3-7 ngày
Duyệt sản phẩm : 2 ngày
CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Chỉ từ: 9.990.000 VND
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=vFzdMK-hO2A
https://www.youtube.com/watch?v=VTRZPkkdlAA&t=58s

4.PHIM BÀI GIẢNG

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Bước 1: Tư vấn và trao đổi thông tin giữa lamphim.vn và khách hàng.
Lamphim.vn sẽ tiến hành tiếp nhận thông tin từ khách hàng:
-Nội dung bài giảng
-Yêu cầu và mục đích quay video
Lamphim.vn tư vấn cho khách hàng những thông tin cần thiết:
-Hình thức quay video: quay bài giảng online, quay bài giảng tại studio, quay bài
giảng tại lớp học,…
-Thời gian và địa điểm quay video
-Ý tưởng sản xuất video ấn tượng, đặc sắc: hiệu ứng cho video
Bước 2: Xây dựng kịch bản hoàn chỉnh

-Dựa trên nội dung bài giảng mà khách hàng cung cấp, lamphim.vn sẽ gửi đến
khách hàng kịch bản hoàn chỉnh về:
+Thời lượng video
+Hiệu ứng có trong video
+Bối cảnh thực hiện quay video
-Xây dựng kịch bàn quay chi tiết cho khách hàng để khách hàng duyệt kịch bản.
Bước 3: Thực hiện quay video
-Setup bối cảnh quay video, hệ thống ánh sáng,…
-Tiến hành quay theo đúng nội dung kịch bản đã xây dựng
Bước 4: Xử lý hậu kỳ
-Dựng phim: đảm bảo kỹ xảo dựng phim:
+Hiệu ứng chữ, hình ảnh, background (keyfont)
+Chuyển động
+ 2D, 3D, effect,..
Bước 5: Duyệt sản phẩm
-Khách hàng duyệt sản phẩm trên video hoàn chỉnh mà chupanh.vn cung cấp
-Khách hàng đề xuất yêu cầu chỉnh sửa (nếu có)
-Lamphim.vn tiến hành chỉnh sửa video theo đúng yêu cầu của khách hàng
-Gửi sản phẩm cho khách hàng dưới định dạng: youtbe + DVD
KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Gặp gỡ, tư vấn và thuyết trình kịch bản cho khách hàng: 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Thực hiện quay : 2-5 ngày
Xử lý hậu kỳ : 3-7 ngày
Duyệt sản phẩm : 2 ngày
CHI PHÍ ĐẦU TƯ

Chỉ từ: 9.990.000 VND
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=aqARsAY0K8g&t=49s

5. PHIM FLYCAM

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Bước 1: Tiếp nhận thông tin và khảo sát địa điểm quay phim
-Lamphim.vn tiếp nhận thông tin về mục đích, nội dung và yêu cầu của khách
hàng.
-Khảo sát địa điểm quay phim của khách hàng: trong nhà, ngoài trời,… để lên kịch
bản quay phim phù hợp
-Thống nhất hình thức thực hiện video của khách hàng:

+Quay video flycam giới thiệu doanh nghiệp
+Quay video flycam giới thiệu công trình, nhà xưởng
+Quay video flycam giới thiệu quy trình, dây chuyển sản xuất
+Quay video flycam sự kiện
-Lên kịch bản sơ bộ cho khách hàng: thời lượng, cảnh quay chính,…
Bước 2: Xây dựng kịch bản quay hoàn chỉnh và lên kế hoạch quay video
-Xây dựng 2 kịch bản chi tiết và gửi cho khách hàng duyệt kịch bản:
+ Kịch bản phân cảnh quay
+Kịch bản lời bình, thuyết minh cho video
-Kịch bản đảm bảo:
+Đảm bảo thể hiện đúng nội dung, mục đích, yêu cầu của khách hàng
+Đảm bảo có nhiều cảnh quay đẹp, góc quay độc đáo, ấn tượng, tránh sự nhàm
chán
+Kịch bản có bao gồm thời gian hoàn thiện, đề xuất được phương án, giải pháp
quay tối ưu cho khách hàng
Bước 3: Thực hiện quay video
-Thực hiện các cảnh quay tại mọi địa hình: quay trong nhà, quay ngoài trời, quay
tại địa hình nhiễm song từ,..
-Thiết bị: Sử dụng thiết bị hiện đại, đời mới nhất
-Setup bối cảnh quay video, hệ thống ánh sáng,…
-Tiến hành quay theo đúng nội dung kịch bản đã xây dựng, đảm bảo kỹ thuật
bay,lấy được hình ảnh ở các góc quay khó.
-Không giới hạn các cảnh quay, đảm bảo quay liên tục.
-Ekip quay phim: đạo diễn, quay phim, trợ lý quay phim, ssupporter.
Bước 4: Xử lý hậu kỳ
-Dựng phim: đảm bảo kỹ xảo dựng phim:

+Xử lý màu cho video
+Hiệu ứng chữ, hình ảnh,
+Chuyển động
+ 2D, 3D, effect,..
Bước 5: Duyệt sản phẩm
-Khách hàng duyệt sản phẩm trên video hoàn chỉnh mà chupanh.vn cung cấp
-Khách hàng đề xuất yêu cầu chỉnh sửa (nếu có)
-Lamphim.vn tiến hành chỉnh sửa video theo đúng yêu cầu của khách hàng
-Gửi sản phẩm cho khách hàng dưới định dạng: youtbe + DVD
KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Gặp gỡ, tư vấn và thuyết trình kịch bản cho khách hàng: 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Thực hiện quay : 1-2 ngày
Xử lý hậu kỳ : 3-7 ngày
Duyệt sản phẩm : 2 ngày
CHI PHÍ
Chỉ từ: 9.990.000 VND
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=uRW_aoECU7I&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=wXfmc40M7jk&t=91s

6.PHIM SỰ KIỆN

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Bước 1: Tư vấn và khảo sát bước đầu
-Lamphim.vn tiếp nhận thông tin từ khách hàng:
+Kịch bản sự kiện
+Địa điểm và thời gian tổ chức sự kiện
+Yêu cầu và mục đích của khách hàng
-Lamphim.vn tiến hành nghiên cứu kịch bản của khách hàng, lên bản tư vấn hoàn
chỉnh cho khách hàng:
+Thời lượng video

+Các cảnh quay có trong video
+Góc quay của từng cảnh quay
-Lamphim.vn gặp gỡ khách hàng và thống nhất về kịch bản làm phim chi tiết, khảo
sát địa điểm diễn ra sự kiện
Bước 2:Lên kịch bản phim sự kiện hoàn chỉnh
-Lên 2 kịch bản hoàn chỉnh cho khách hàng:
+Kịch bản phân cảnh quay tại sự kiện
+Kịch bản dựng phim + kịch bản lời bình
-Nhân sự lên kịch bản: biên tập
-Kịch bản sẽ được gửi cho khách hàng duyệt.
Bước 3: Thực hiện quay video
-Quay video đúng với thời gian và địa điểm đã thống nhất giữa khách hàng và
lamphim.vn
-Quay video đảm bảo chứa đựng đầy đủ nội dung có trong kịch bản
-Nhân sự: chỉ đạo nội dung, quay phim, trợ lý quay phim, supporter.
Bước 4: Xử lý hậu kỳ video:
-Dựng video đảm bảo đúng với kịch bản dựng phim và kịch bản lời bình đã trao
đổi với khách hàng
-Video đảm bảo kỹ xảo:
+Chuyển động

+2D
+Hiệu ứng text
+Hiệu ứng âm thanh
Bước 5: Duyệt sản phẩm
-Say khi tiến hành xử lý hậu kỳ, lamphim.vn gửi cho khách hàng sản phẩm hoàn
chỉnh
-Khách hàng duyệt video và gửi lại yêu cầu chỉnh sửa (nếu có) về: hình ảnh, âm
thanh,… có trong vieo
-Lamphim.vn tiến hành chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của khách hàng và gửi cho
khách hàng sản phẩm dưới 2 định dạng: youtube + DVD
KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Gặp gỡ, tư vấn và thuyết trình kịch bản cho khách hàng: 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Thực hiện quay : 1 ngày
Xử lý hậu kỳ : 3-7 ngày
Duyệt sản phẩm : 2 ngày
CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Đầu tư: Chỉ từ 9.990.000 VND
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=bIEE6OXLk-I&t=820s
https://www.youtube.com/watch?v=L5C3wl0GP9Y&t=45s

7.DỰNG PHIM CƯỚI

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Bước 1:Nhận dữ liệu từ khách hàng
-Lamphim.vn tiếp nhận yêu cầu dựng video từ khách hàng
+Dữ liệu dựng video: dữ liệu ảnh, dữ liệu quay,…
+Ý tưởng dựng video: có thể thực hiện một trong hai phương án:
Đối với khách hàng đã có sẵn ý tưởng: lamphim.vn thực hiện vdeo đúng với yêu
cầu khách hàng
Đối với khách hàng chưa có ý tưởng: lamphim.vn tư vấn cho khách hàng ý tưởng
dựng video tối ưu nhất!

-Lamphim.vn có một buổi gặp gỡ với khách hàng thống nhất ý tưởng dựng video
Bước 2: Xây dựng kịch bản dựng video
-Xây dựng kịch bản đúng với ý tưởng đã thống nhất giữa khách hàng và
lamphim.vn:
+Thời lượng video
+Hình ảnh, dữ liệu quay có trong video
+Mẫu video phim cưới
-Nhân sự: Biên tập
-Gửi cho khách hàng kịch bản chi tiết và chỉnh sửa kịch bản nếu khách hàng có
yêu cầu
Bước 3: Dựng phim cưới
-Dựng phim cưới theo đúng kịch bản đã được thống nhất giữa khách hàng và
lamphim.vn
-Video đảm bảo chứa đựng kỹ xảo:
+Chuyển động của video
+Hiệu ứng hình ảnh
+Hiệu ứng text
+Hiệu ứng âm thanh
Bước 4: Duyệt mẫu:
-Lamphim.vn gửi cho khách hàng sản phẩm đã thực hiện để khách hàng duyệt mẫu

-Nếu khách hàng có yêu cầu chỉnh sửa => lamphim.vn chỉnh sửa theo đúng yêu
cầu khách hàng
-Gửi cho khách hàng sản phảm hoàn thiện dưới 2 định dạng: Youtube+ DVD
KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Gặp gỡ - Thuyết trình về hình thức và kịch bản quay phim : 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Thực hiện quay : 2-5 ngày
Xử lý hậu kỳ : 3-7 ngày
Duyệt sản phẩm : 2 ngày
CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Dựng phim cưới từ dữ liệu ảnh: Chỉ từ 4.990.000 VNĐ
Dựng phim cưới từ dữ liệu quay: Chi từ 9.990.000 VNĐ

8.DỰNG PHIM CA NHẠC

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Bước 1:Nhận dữ liệu từ khách hàng
-Lamphim.vn tiếp nhận yêu cầu dựng video từ khách hàng
+Dữ liệu dựng video
+Yêu cầu của khách hàng
+Mẫu video khách hàng cảm thấy ưng ý. Đối với khách hàng chưa có mẫu video,
lamphim.vn hỗ trợ gửi cho khách hàng một vài mẫu để khách hàng lựa chọn
-Lamphim.vn có một buổi gặp gỡ với khách hàng thống nhất ý tưởng dựng video
Bước 2: Xây dựng kịch bản dựng video

-Xây dựng kịch bản đúng với ý tưởng đã thống nhất giữa khách hàng và
lamphim.vn:
+Thời lượng video
+Hình ảnh có trong video
+Timeline: Thời lượng nào ứng với cảnh quay nào
-Nhân sự: Biên tập
-Gửi cho khách hàng kịch bản chi tiết và chỉnh sửa kịch bản nếu khách hàng có
yêu cầu
Bước 3: Dựng MV ca nhạc
-Dựng MV ca nhạc theo đúng kịch bản đã được thống nhất giữa khách hàng và
lamphim.vn
-Video đảm bào hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đảm bảo chứa đựng kỹ xảo:
+Chuyển động của video
+Hiệu ứng hình ảnh
+Hiệu ứng text
+Hiệu ứng âm thanh
Bước 4: Duyệt mẫu:
-Lamphim.vn gửi cho khách hàng sản phẩm đã thực hiện để khách hàng duyệt mẫu
-Nếu khách hàng có yêu cầu chỉnh sửa => lamphim.vn chỉnh sửa theo đúng yêu
cầu khách hàng

-Gửi cho khách hàng sản phảm hoàn thiện dưới 2 định dạng: Youtube+ DVD
KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Gặp gỡ - Thuyết trình về hình thức và kịch bản quay phim : 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Thực hiện dựng video: 3-7 ngày
Duyệt sản phẩm: 2 ngày
CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Chỉ từ 4.990.000 VNĐ
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=TRZ_38rG2gA

9.DỰNG PHIM INTRO, OUTRO

QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Bước 1: Tìm hiểu yêu cầu và tư vấn
-Lamphim.vn tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng
+Nội dung dựng intro, outro: dựng intro, outro cho logo, sản phẩm, bài hát,…
+Ý tưởng + yêu cầu cụ thể của khách hàng
-Lamphim.vn tư vấn cho khách hàng về ý tưởng xây dựng đoạn phim intro, outro,
đảm bảo:
+Thể hiện được rõ nét yêu cầu của khách hàng
+ Đảm bảo yếu tố nhận diện thưởng hiệu (đối với logo, sản phẩm) và yếu tố cá
nhân nổi bật (đối với dựng intro, outro cho bài hát)
+Thể hiện được nội dung của video cần dựng intro
Bước 2: Xây dựng phim intro, outro
-Xây dựng intro,outro đảm bảo:
+Thực hiện đúng với thời lượng mà khách hàng yêu cầu
+Đảm bảo kỹ xảo hình ảnh, âm thanh có trong video
+Lựa chọn hình ảnh, màu sắc phù hợp với yếu tố nhận diện thương hiệu hoặc yếu
tố nhận diện cá nhân
-Kỹ xảo đảm bảo:
+2D
+3D
+Animation
+Hiệu ứng âm thanh
+Hiệu ứng text
Bước 3: Duyệt mẫu
-Lamphim.vn gửi cho khách hàng sản phẩm đã thực hiện để khách hàng duyệt mẫu

-Nếu khách hàng có yêu cầu chỉnh sửa => lamphim.vn chỉnh sửa theo đúng yêu
cầu khách hàng
-Gửi cho khách hàng sản phảm hoàn thiện dưới 2 định dạng: Youtube+ DVD
KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Gặp gỡ - Thuyết trình về hình thức và kịch bản quay phim : 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Thực hiện dựng video: 3-7 ngày
Duyệt sản phẩm: 2 ngày
CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Chỉ từ 4.990.000 VNĐ

10. DỰNG SUB VIDEO

QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Bước 1: Tư vấn
-Lamphim.vn nhận dữ liệu cần sub video từ khách hàng
+ Video cần tiến hành sub video
+Kịch bản cần sub (nếu có)
-Lamphim.vn tiến hành tư vấn và giải thích cho khách hàng phương thức thực
hiện:
+Vị trí đặt sub video
+Kích thước nội dung sub,…
Bước 2: Thực hiện sub video
-Dịch dữ liệu khách hàng cung cấp:
+ Đảm bảo dịch đúng và đủ nội dung có trong kịch bản mà khách hàng cung cấp
-Lên kịch bản sub chuẩn timeline và gửi cho khách hàng để khách hàng duyệt nội
dung
-Thực hiện dựng sub video:
+Sub đúng với nội dung kịch bản và nội dung mà lamphim.vn đã tư vấn cho khách
hàng
+Sub video chuẩn timeline, đúng chính tả
+Sử dụng cỡ chữ, màu chữ đúng quy cách, rõ ràng, dễ quan sát,…
Bước 3: Duyệt sản phẩm

-Lamphim.vn gửi cho khách hàng video chèn sub đã thực hiện, để khách hàng
duyệt sản phẩm
-Đối với yêu cầu chỉnh sửa của khách hàng, lamphim.vn sẽ hỗ trợ thực hiện
-Gửi cho khách hàng sản phảm hoàn thiện dưới 2 định dạng: Youtube+ DVD
KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng phương thức thực hiện: 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Thực hiện sub video: 5-7 ngày
Duyệt sản phẩm: 2 ngày
CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Chỉ từ 4.990.000 VNĐ
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=QIYysTjHU3s&t=47s
11. THU ÂM

QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng:
-Hình thức thực hiện thu âm: thu âm quảng cáo, thu âm tổng đài, lồng tiếng, thuyết
minh,...
-Tiếp nhận thông tin,nội dung cần đưa vào bản thu âm của khách hàng, yêu cầu
Bước 2: Tư vấn cho khách hàng
-Tư vấn cho khách hàng về nội dung thực hiện thu âm
+Kịch bản: cần nhấn mạnh những gì, thời lượng kịch bản và bản thu âm cần xây
dựng
+Giọng: tư vấn và gửi cho khách hàng list giọng thu âm phù hợp để khách hàng
lựa chọn
-Thống nhất nội dung thực hiện giữa khách hàng và lamphim.vn
Bước 3: Thực hiện:
-Soạn kịch bản chi tiết:

+Soạn kịch bản theo đúng nội dung đã thống nhất giữa khách hàng và lamphim.vn
+Soạn kịch bản làm nổi bật nội dung khách hàng yêu cầu đảm bảo yếu tố hấp dẫn,
thu hút, đảm bảo yếu tố truyền thông đối với dịch vụ thu âm quảng cáo
+Khách hàng tiếp nhận kịch bản, đề xuất yêu cầu chỉnh sửa, lamphim.vn xây dựng
kịch bản hoàn thiện nhất
-Tiến hành thu âm:
+Thu âm đúng với giọng đọc thu âm mà khách hàng lựa chọn
+Thu âm đúng với ngữ điệu yêu cầu, giọng đọc có điểm nhân tại những nội dung
quan trọng, …
+Thu âm đảm báo đúng với kịch bản đã được thống nhất
-Dựng bản thu âm:
+Dựng từ 2-3 bản thu với hiệu ứng âm thanh khác nhau để khách hàng lựa chọn
bản thu phù hợp nhất
Bước 4: Duyệt sản phẩm
-Khách hàng nhận bản thu âm mà lamphim.vn cung cấp
-Khách hàng gửi lại yêu cầu chỉnh sửa (nếu có ) và lamphim.vn thực hiện đúng với
yêu cầu
-Khách hàng nhận sản phẩm hoàn chỉnh
KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng phương thức thực hiện: 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Thực hiện sub video: 3-5 ngày
Duyệt sản phẩm: 2 ngày
CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Chỉ từ 990.000 VNĐ
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=EgF88_fo9fM

12. SẢN XUẤT PHIM PREWEDDING

QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Bước 1: Tiếp nhận thông tin + tư vấn cho khách hàng
-Thời gian, địa điểm thực hiện quay video
-Ý tưởng sản xuất: dạng phim ngắn có cốt truyện
Bước 2: Xây dựng kịch bản:
-Xây dựng kịch bản có cốt truyện + các cảnh quay đúng với ý tưởng đã được thống
nhất giữa khách hàng và lamphim.vn
- Kịch bản đảm bảo sự lôi cuốn, có nội dung và có thông điệp truyền tải
-Nhân sự: biên tập
-Thuyết trình kịch bản với khách hàng

Bước 3: Tiến hành thực hiện sản xuất phim prewedding
-Lamphim.vn tiến hành setup bối cảnh đúng với nội dung kịch bản
-Thực hiện các cảnh quay có trong kịch bản, các cảnh quay đảm bảo độ sắc nét và
có sự chuyển động
Bước 4: Xử lý hậu kỳ
-Kỹ xảo thực hiện
+Chuyển động
+ 2D, 3D, effect, animation,…
+Hiệu ứng text, hình ảnh
-Xử lý hiệu ứng âm thanh
Bước 5: Duyệt sản phẩm
-Khách hàng xem sản phẩm hoàn thiện mà lamphim.vn thực hiện
-Khách hàng đề xuất yêu cầu chỉnh sửa
-Lamphim.vn thực hiện chỉnh sửa đúng với yêu cầu khách hàng
-Khách hàng duyệt sản phẩm lần cuối
-Bàn giao sản phẩm hoàn thiện đến khác hàng dưới 2 định dạng: DVD và youtube
KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Gặp gỡ - Thuyết trình về hình thức và kịch bản quay phim : 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Xây dựng kịch bản hoàn chỉnh: 3 ngày
Thực hiện quay : 2-5 ngày
Xử lý hậu kỳ : 5-7 ngày
Duyệt sản phẩm : 3-5 ngày
CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Chỉ từ 14.990.00 VNĐ

13. SẢN XUẤT PHIM CÁ NHÂN

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Bước 1: Tư vấn và khảo sát bước đầu
-Lamphim.vn tiếp nhận thông tin từ khách hàng:
+Kịch bản sự kiện
+Địa điểm và thời gian tổ chức sự kiện
+Yêu cầu và mục đích của khách hàng
-Tìm hiểu nội dung thực hiện sự kiện:
+ Phim họp báo cá nhân
+ Phim kỷ niệm ngày cưới

+ Phim dã ngoại
+ Phim lễ tốt nghiệp
-Lamphim.vn tiến hành nghiên cứu kịch bản của khách hàng, lên bản tư vấn hoàn
chỉnh cho khách hàng:
+Thời lượng video
+Các cảnh quay có trong video
+Góc quay của từng cảnh quay
-Lamphim.vn gặp gỡ khách hàng và thống nhất về kịch bản làm phim chi tiết, khảo
sát địa điểm diễn ra sự kiện
Bước 2:Lên kịch bản phim sự kiện hoàn chỉnh
-Lên 2 kịch bản hoàn chỉnh cho khách hàng:
+Kịch bản phân cảnh quay tại sự kiện
+Kịch bản dựng phim + kịch bản lời bình
-Nhân sự lên kịch bản: biên tập
-Kịch bản sẽ được gửi cho khách hàng duyệt.
Bước 3: Thực hiện quay video
-Quay video đúng với thời gian và địa điểm đã thống nhất giữa khách hàng và
lamphim.vn
-Quay video đảm bảo chứa đựng đầy đủ nội dung có trong kịch bản
-Nhân sự: chỉ đạo nội dung, quay phim, trợ lý quay phim, supporter.

Bước 4: Xử lý hậu kỳ video:
-Dựng video đảm bảo đúng với kịch bản dựng phim và kịch bản lời bình đã trao
đổi với khách hàng
-Video đảm bảo kỹ xảo:
+Chuyển động
+2D
+Hiệu ứng text
+Hiệu ứng âm thanh
Bước 5: Duyệt sản phẩm
-Say khi tiến hành xử lý hậu kỳ, lamphim.vn gửi cho khách hàng sản phẩm hoàn
chỉnh
-Khách hàng duyệt video và gửi lại yêu cầu chỉnh sửa (nếu có) về: hình ảnh, âm
thanh,… có trong vieo
-Lamphim.vn tiến hành chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của khách hàng và gửi cho
khách hàng sản phẩm dưới 2 định dạng: youtube + DVD
KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Gặp gỡ, tư vấn và thuyết trình kịch bản cho khách hàng: 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Thực hiện quay : 1 ngày
Xử lý hậu kỳ : 3-7 ngày
Duyệt sản phẩm : 2 ngày

CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Chỉ từ 9.990.000 VND

14. SẢN XUẤT VIDEO SỰ KIỆN CƯỚI

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Bước 1: Tư vấn và khảo sát bước đầu
-Lamphim.vn tiếp nhận thông tin từ khách hàng:
+Địa điểm và thời gian tổ chức sự kiện cưới: tại gia đình nhà trai, gia đình nhà gái,
địa điểm tổ chức tiệc cưới

+Yêu cầu và mục đích của khách hàng: video sự kiện cưới truyền thống, video
phóng sự cưới,…
-Lamphim.vn tiến hành nghiên cứu kịch bản của khách hàng, lên bản tư vấn hoàn
chỉnh cho khách hàng:
+Thời lượng video
+Các cảnh quay có trong video +timeline: thời gian quay phim ứng với địa
điểm,…
+Góc quay của từng cảnh quay
-Lamphim.vn gặp gỡ khách hàng và thống nhất về kịch bản làm phim chi tiết, khảo
sát địa điểm diễn ra sự kiện
Bước 2:Lên kịch bản phim sự kiện hoàn chỉnh
-Lên 2 kịch bản hoàn chỉnh cho khách hàng:
+Kịch bản phân cảnh quay tại sự kiện cưới
+Kịch bản dựng phim
-Nhân sự lên kịch bản: biên tập
-Kịch bản sẽ được gửi cho khách hàng duyệt, lamphim.vn chịu trách nhiệm bổ
sung và chỉnh sửa đúng với yêu cầu của khách hàng
Bước 3: Thực hiện quay video
-Quay video đúng với thời gian, địa điểm và timeline đã thống nhất giữa khách
hàng và lamphim.vn
-Quay video đảm bảo chứa đựng đầy đủ nội dung có trong kịch bản

-Đảm bảo bắt được các cảnh đắt giá có trong sự kiện,…
-Nhân sự: chỉ đạo nội dung, quay phim, trợ lý quay phim, supporter.
Bước 4: Xử lý hậu kỳ video:
-Dựng video đảm bảo đúng với kịch bản dựng phim đã được thống nhất giữa khách
hàng và lamphim.vn
-Video đảm bảo kỹ xảo:
+Chuyển động
+2D
+Hiệu ứng text
+Hiệu ứng âm thanh
Bước 5: Duyệt sản phẩm
-Say khi tiến hành xử lý hậu kỳ, lamphim.vn gửi cho khách hàng sản phẩm hoàn
chỉnh
-Khách hàng duyệt video và gửi lại yêu cầu chỉnh sửa (nếu có) về: hình ảnh, âm
thanh,… có trong vieo
-Lamphim.vn tiến hành chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của khách hàng và gửi cho
khách hàng sản phẩm dưới 2 định dạng: youtube + DVD
KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Gặp gỡ, tư vấn và thuyết trình kịch bản cho khách hàng: 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Thực hiện quay : 1- 2 ngày

Xử lý hậu kỳ : 3-7 ngày
Duyệt sản phẩm : 2 ngày
CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Chỉ từ 9.990.000 VND

15. SẢN XUẤT PHIM KỶ YẾU

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Bước 1: Tiếp nhận thông tin và tư vấn
-Lamphim.vn tiếp nhận thông tin từ khách hàng bao gồm:
+Quy mô của buổi quay kỷ yếu: lễ tốt nghiệp, quay hậu kỳ chụp ảnh kỷ yếu,…
+Kịch bản của lễ kỷ yếu
+Yêu cầu cụ thể của khách hàng
-Lamphim,vn tư vấn cho khách hàng một số thông tin cần thiết:

+Thời gian quay phim: ứng với quy mô của lễ kỷ yếu
+Hình thức quay phim: quay phim truyền thống, quay phim dạng phóng sự, quay
phim flycam
+Lên kịch bản sơ bộ + thuyết trình kịch bản cho khách hàng
-Thống nhất thời gian và địa điểm tiến hành quay phim
Bước 2: Xây dựng kịch bản hoàn chỉnh
+Xây dựng kịch bản timeline hoàn chỉnh về buổi quay
+Nội dung các cảnh quay có trong video
+Nội dung lời bình (nếu có)
+Gửi kịch bản cho khách hàng duyệt và chỉnh sửa kịch bản hoàn thiện
Bước 3: Thực hiện quay video
+Quay video đúng với nội dung kịch bản đã thống nhất giữa khách hàng và
lamphim.vn
+Các cảnh quay đảm bảo độ sắc nét và cso sự chuyển động
+Đảm bảo lấy được các góc quay nghệ thuật
+Nhân sự: đạo diễn + quay phim + trợ lý quay phim + supporter
Bước 4: Dựng phim:
-Dựng video đảm bảo đúng với kịch bản dựng phim đã được thống nhất giữa khách
hàng và lamphim.vn
-Video đảm bảo kỹ xảo:
+Chuyển động
+2D
+Hiệu ứng text
+Hiệu ứng âm thanh

Bước 5: Duyệt sản phẩm
-Say khi tiến hành xử lý hậu kỳ, lamphim.vn gửi cho khách hàng sản phẩm hoàn
chỉnh
-Khách hàng duyệt video và gửi lại yêu cầu chỉnh sửa (nếu có) về: hình ảnh, âm
thanh,… có trong vieo
-Lamphim.vn tiến hành chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của khách hàng và gửi cho
khách hàng sản phẩm dưới 2 định dạng: youtube + DVD
KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Gặp gỡ, tư vấn và thuyết trình kịch bản cho khách hàng: 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Thực hiện quay : 1 ngày
Xử lý hậu kỳ : 3-5 ngày
Duyệt sản phẩm : 2 ngày
CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Chỉ từ 4.990.000 VNĐ
16. SẢN XUẤT PHIM SINH NHẬT

KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
Gặp gỡ, tư vấn và thuyết trình kịch bản cho khách hàng: 1 buổi
Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày
Thực hiện quay : 1 ngày
Xử lý hậu kỳ : 3-7 ngày
Duyệt sản phẩm : 2 ngày
CHI PHÍ
Đầu tư: Chỉ từ 4.990.000 VND

