VIDEO GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
Gói tiết kiệm
++
8,000,000 vnđ

Gói phổ thông
++
14,500,000 vnđ

Gói tối ưu
++
24,500,000 vnđ

Gói cao cấp
++
50,000,000 - 100,000,000 vnđ

Gói theo yêu cầu

Kịch bản riêng

Theo kịch bản

Tiền kỳ
Kịch bản văn học

Mẫu có sẵn

Kịch bản riêng

Kịch bản riêng

Quay phim
2 - 3 bối cảnh (bao gồm bối cảnh ngoại thành
<100km nếu có)

Bối cảnh tối đa

1

2

Thời gian quay

1 ngày

1 ngày

1 ngày

2-3 ngày quay

1

1

2

2

Máy quay + thiết bị

1 máy canon 5D mark III+ 2
đèn led

1 máy 5D Mark III + 2 đèn led+ 1
daylight, slider/stedy cam

1 Máy quay sony A7S2+ 1 flycam +1
daylight, 1 - 2 slider/gimbal, spotlight (tùy
thuộc dự án)

1 Máy quay sony A7S2+ 1 flycam +1
daylight, 1 - 2 slider/gimbal, spotlight (tùy
thuộc dự án)

Diễn viên/MC
Kĩ thuật, Sản xuất

-

1 MC hoặc 1 diễn viên nghiệp dư

1 MC/1 diễn v iên chuyên nghiệp

>2 diễn viên

1 người

2 người

3-4 người

3-4 người

Nội thành

Nội thành

Nội thành và ngoại thành (<100km)

Nội thành và ngoại thành (<100km) hoặc các
tỉnh lân cận Hà Nội

Quay phim chuyên nghiệp

Di chuyển

2-5 bối cảnh

Theo kịch bản

Hậu kỳ
Đọc off

Giọng chuẩn

Giọng chuẩn

Giọng chuẩn

Voice quảng cáo

Dựng phim

Cơ bản (không có đồ họa)

Dựng phim có Đồ họa text

Dựng phim có Đồ họa text và hình ảnh 2D

Dựng phim có Đồ họa text và hình ảnh 2D/ 3D

Thời lượng

2-3 phút

2-3 phút

< 10 phút

< 10 phút

Theo kịch bản

Sản phẩm mẫu
Link tham khảo

phim doanh nghiệp cơ bản

Phim doanh nghiệp loại tốt

Phim doanh nghiệp cao cấp

Phim doanh nghiệp cao cấp

https://goo.gl/BH28Ri

https://goo.gl/tcxFkX

https://goo.gl/3Vrrgk

https://goo.gl/X7reLJ

Lưu ý: -Gói sản xuất bao gồm chi phí đi lại trong nội thành Hà Nội
-Gói sản xuất chưa bao gồm chi phí thuê địa điểm (nếu có), chi phí phát sinh khác và phí VAT
-Công ty chỉ triển khai kịch bản chi tiết sau khi khách hàng đã đồng ý với kịch bản tổng thể và ký hợp đồng

Rất hân hạnh được hợp tác với quý khách!!

Thông tin liên hệ: Ngân - 0964583292

Ưu đãi với KH ký kết video giới thiệu doanh nghiệp

Phụ đề tiếng Anh
Hỗ trợ lan tỏa thương hiệu

Gói tiết kiệm
++
8,000,000 vnđ

Gói phổ thông
++
14,500,000 vnđ

Gói tối ưu
++
24,500,000 vnđ

Gói cao cấp
++
50,000,000 - 100,000,000 vnđ

-

-

✓

✓

5000 views facebook

10.000 views facebook

Gói theo yêu cầu

Theo báo giá

