CTY TNHH TRUYỀN THÔNG HEARTMEDIA
BÁO GIÁ DỊCH VỤ QUAY TVC,
QUẢNG CÁO SẢN PHẨM, BẤT ĐỘNG SẢN, DOANH NGHIỆP
Quay video clip doanh nghiệp giá rẻ với chất lượng vượt trội.
Việc thực hiện video clip doanh nghiệp là một công việc đòi hỏi đầu tư nhiều công sức cũng như kết hợp giữa các khâu,
phòng ban trong công ty.
Như vậy để xây dựng kịch bản một video clip doanh nghiệp hoàn chỉnh cần những yếu tố gì?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lên kịch bản với kịch bản mẫu doanh nghiệp tại đây
Sắp xếp ekip, đội ngũ quay phim để tìm hiểu góc máy, những phân cảnh
Sắp xếp đội ngũ nhân sự trong nội bộ cty
Lên kịch bản quay chi tiết
Dựng phim và hậu kỳ lồng tiếng
Hiệu chỉnh hoặc bổ sung cảnh quay nếu có
*GIÁ SẼ THAY ĐỔI THEO NHU CẦU MONG MUỐN CỦA KHÁCH

STT

Sản phẩm
QUAY SẢN PHẨM BÁN HÀNG MAKETING ONLINE

1

Thời lượng

Giá tiền

1 Phút 30s - 2 Phút

8 Triệu đồng

3 Phút

10 - 12 Triệu đồng

3 - 4 Phút

12 - 14 Triệu đồng

2 - 4 Phút

14 - 16 Triệu đồng

3 - 6 Phút

16 - 18 Triệu đồng

- Video maketing giới thiệu sản phẩm
- Thực hiện Motion Graphic
- Có voice off đọc giới thiệu
- Không bao gồm diễn viên, MC

QUAY PHÓNG SỰ GIỚI THIỆU DỊCH VỤ NHÀ HÀNG
- Kịch bản chi tiết về nhà hàng, shop

2

- Thực hiện Motion Graphic
- Phỏng vấn Đại diện nhà hàng, thực khách cảm nhận về nhà hàng
- Viết lời bình theo mong muốn của khách hàng
- Có voice off giới thiệu
- Không bao gồm diễn viên, MC

QUAY PHÓNG SỰ GiỚI THIỆU DỊCH SPA, KHÁCH SẠN
- Tư vấn miễn phí
- Lên ý tưởng và duyệt kịch bản chi tiết với khách hàng
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- Phỏng vấn đại diện Spa, khách sản, các khách hàng trải nhiệm dịch vụ
- Quay chi tiết về những dịch vụ đặc biệt của spa, khách sạn…
quy trình khách hàng trải nhiệm dịch vụ
- Thực hiện Motion Graphic
- Viết lời bình theo mong muốn của khách hàng. Có voice off giới thiệu
- Không bao gồm diễn viên, MC

QUAY GiỚI THIỆU GiỚI THIỆU DỰ ÁN CÁC BDS
4.1 Giới thiệu về chủ dự án : văn phòng, những đặc biệt của doanh nghiệp
BDS, hoạt động xung quanh BDS
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- Thực hiện Motion Graphic
4.2 Giới thiệu về dự án BDS, những tiện ích xung quanh BDS ( Không
kết hợp 3D dự án BDS )
- Thực hiện Motion Graphic
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QUY TRÌNH LÀM VIỆC
BƯỚC 1: TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chuyên viên tư vấn tại Heart Media sẽ liên hệ ngay khi bạn để lại yêu cầu và thông tin, đảm bảo yếu tố thời gian.
Sắp xếp lịch hẹn của hai bên nhằm nắm bắt rõ về nhu cầu cũng như mục đích của bạn.
BƯỚC 2: LÊN Ý TƯỞNG KỊCH BẢN SẢN XUẤT PHIM GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

Đội ngũ kinh doanh và biên tập sẽ khai thác thông tin từ khách hàng một cách logic để lên được concept,
cách thể hiện ý tưởng nhằm truyền tải thông điệp của bạn tới mọi người qua video.
BƯỚC 3: GỬI BÁO GIÁ THEO NHU CẦU KHÁCH HÀNG & THỎA THUẬN – KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Sau quá trình tiếp nhận, khai thác thông tin, lên ý tưởng sơ bộ thì báo giá sẽ được gửi tới khách hàng trong 1 ngày.
Hợp đồng nhanh chóng được ký kết khi có sự đồng ý thỏa thuận của hai bên.
BƯỚC 4: TIẾN HÀNH QUAY VÀ DỰNG PHIM GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

Với Heart Media, bạn không phải lo lắng và mất thời gian trong việc tìm kiếm địa điểm, bối cảnh, diễn viên, lồng tiếng,
cũng như việc sắp xếp timeline, máy móc thiết bị ghi hình,… tất cả đều được chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng.
Heart Media sẽ lên kế hoạch chi tiết giúp khách hàng nắm rõ timeline cũng như dễ dàng theo sát tiến trình thực hiện
quay phim quảng cáo theo đúng kế hoạch.

BƯỚC 5: ĐỘI NGŨ HẬU KỲ PHIM GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP.

Các xu hướng effect, kỹ thuật hiện đại, kĩ xảo (2D, 3D, effect, animation) sẽ được đội ngũ kỹ thuật viên
có kinh nghiệm liên tục cập nhật để tạo ra những hình ảnh, hiệu ứng chuyển cảnh đẹp mắt nhằm đáp ứng mong muốn
của khách hàng.
BƯỚC 6: GỬI DEMO CHO QUÝ KHÁCH HÀNG XEM TRƯỚC

Clip giới thiệu doanh nghiệp được gởi cho Doanh nghiệp dưới dạng Demo để xem trước. Nếu không hài lòng
khách hàng sẽ góp ý để Quay Phim và đội ngũ hậu kì chỉnh sửa và hoàn thiện..

BƯỚC 7: CHỈNH SỬA THEO YÊU CẦU

Phim giới thiệu doanh nghiệp sẽ được chỉnh sửa theo yêu cầu cho đến khi khách hàng hoàn toàn hài lòng,
Heart Media cam kết chỉnh sửa nhanh chóng trong vòng từ 1 – 3 ngày.

BƯỚC 8: TỔNG DUYỆT VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM

Sau khi thống nhất clip, khách hàng chỉ cần nghiệm thu, thanh toán và gửi bỏ clip demo,Video giới thiệu doanh nghiệp
bản chính thức sẽ được bàn giao trong vòng 1 ngày
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