Viral video
Gói phổ thông
80,000,000 - 120,000,000 vnđ++

Gói tối ưu
120,000,000 - 200,000 vnđ++

Gói cao cấp
200,000,000 - 300,000,000 vnđ++

Gói theo yêu cầu
>300,000,000 vnđ++

1-2 ngày

2-3 ngày

2-4 ngày

Theo kịch bản

Kịch bản quay

2 - 3 bối cảnh
Nội thành Hà Nội

Bối cảnh

Ekip

Máy quay + thiết bị

Đạo diễn
Quay phim
Kĩ thuật
Thiết kế bối cảnh
Sản xuất
Make up

2 - 5 bối cảnh (bao gồm bối cảnh ngoại thành
<300km nếu có)

Đạo diễn
DOP
Quay phim
Kĩ thuật
Thiết kế bối cảnh
Sản xuất
Make up & stylish

Tổ Đạo diễn
Tổ quay phim: DOP, quay phim, Cam op
Tổ kĩ thuật
Tổ thiết kế bối cảnh
Sản xuất
Make up, stylish

Gói thiết bị cơ bản
(Máy quay, ống kính, phụ kiện máy quay, ánh
sáng)

Gói thiết bị cơ bản tối ưu
(Máy quay, ống kính, phụ kiện máy quay, ánh
sáng)

Gói thiết bị cao cấp
(Máy quay full bộ, ống kính, phụ kiện máy
quay, Bộ ánh sáng)

Diễn viên chuyên nghiệp

Diễn viên có diễn viên nổi tiếng

Diễn viên có KOLs/ hot infulence

5 người

6-10 người

10 - 15 người

Dựng phim có Đồ họa text và hình ảnh 2D
Nhạc phim + âm thanh bản quyền

Dựng phim có Đồ họa text và hình ảnh 2D
Nhạc phim + âm thanh bản quyền

Dựng phim có Đồ họa 2D/ 3D
Nhạc phim + âm thanh bản quyền

Cơ bản theo phim

Theo concept phim và tính cách nhân vật

Theo concept phim và tính cách nhân vật

Diễn viên
Kĩ thuật, Sản xuất

Dựng phim

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

Đạo cụ phục trang

500,000 views facebook

Link tham khảo

https://goo.gl/AwVAXc

1 triệu views views facebook
1 BÀI ĐĂNG BÁO

Lưu ý: -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

Thông tin liên hệ: Ngân - 0964583292

Rất hân hạnh được hợp tác với quý khách!!
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Ưu đãi với KH ký kết video viral
Hỗ trợ lan tỏa thương hiệu
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