
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HEART MEDIA

Hotline/Zalo: 032.787.1992 hoặc 0932.792.722

Website: https://heartmedia.vn/

Gmail: ctyheartmedia@gmail.com

✓ Quay phim/chụp ảnh: sản phẩm, sự kiện, cửa hàng … quay

TVC quảng cáo

✓ Quản trị Website/Fanpage, xây dựng Website/Fanpage

chuẩn SEO, chạy quảng cáo, cho thuê tài khoản

✓ Viết Content chuẩn SEO

✓ Thiết kế ảnh: banner, posted, logo, bao bì theo đúng nhận

diện thương hiệu

✓ Thiết kế Web, Landing Page

✓ Marketing online: Google, Fecabook, Tiktok, Báo chí,

Truyền hình, Sàn TMĐT…

Chúng tôi cung cấp đa dạng dịch vụ giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về truyền

thông, quảng bá, xây dựng thương hiệu và bán hàng.



Với đội ngũ nhân viên lành nghề, chuyên môn

cao, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý

khách - Giúp giải quyết triệt để vấn đề truyền

thông và thương hiệu cho doanh nghiệp bạn.

Các dự án từng triển khai hợp tác:

Website: https://heartmedia.vn/

Landing Page: https://www.heartmedia.com.vn/

Fanpage: Công Ty Truyền Thông HEART MEDIA

Youtube: Công ty truyền thông Heart Media

Spa, thiết kế nội thất, đồ gia dụng, thời trang, trang sức, bất động sản, ô tô,

thẩm mỹ viện, thực phẩm chức năng (xương khớp, tiểu đường – VPCS),…

Thiết kế nội thất, xây dựng, bất động sản, spa…

Không phải là đơn vị dẫn đầu nên Heart Media luôn nỗ lực hết mình trong từng chiến 

dịch – đưa ra giải pháp hữu hiệu nhất giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp. 

https://heartmedia.vn/
https://www.heartmedia.com.vn/
https://www.facebook.com/ctymedia/
https://www.youtube.com/channel/UCE-b3dt0PxRKfhCivLbBMnA
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Báo Giá Dịch Vụ Media

GÓI DỊCH VỤ TÊN DỊCH VỤ
GHI CHÚ 

(Nếu có phát sinh thêm thời gian quay, chụp sẽ báo giá đi kèm)

Dịch vụ 

Quay phim

Quay phim sự kiện

- Quay theo buổi; Phí từ 1tr5, thời gian 3 giờ (Quay giao file)

- Quay theo ngày: phí từ 2tr5, thời gian 8 tiếng (Quay giao file)

- Dịch vụ quay flycam: 1 buổi (1 thiết bị kèm 3 pin) phí từ 3tr5 

(Quay giao file)

- Dịch vụ quay flycam: 1 ngày (1 thiết bị kèm 3 pin) phí từ 5tr 

(Quay giao file)

- Các sản phẩm có hậu kì theo yêu cầu sẽ báo giá theo kịch 

bản

Quay phim hội nghị

Quay phim sản phẩm

Quay TVC quảng cáo

Quay TVC doanh nghiệp

Quay Video Animation

Quay Bumper Ads

Quay phim Flycam

Quay phim giới thiệu sản phẩm

Quay Livestream

Dịch vụ 

Chụp ảnh

Chụp ảnh khai trương - Chụp theo buổi, phí từ 1tr2 - 1tr5. Áp dụng cho sự kiện, hội 

nghị

- Chụp theo ngày, phí từ 2tr - 2tr5. Áp dụng cho sự kiện, hội 

nghị

- Chụp sản phẩm, ảnh quảng cáo => Báo giá theo yêu cầu 

concept của KH

Chụp ảnh sự kiện

Chụp ảnh hội nghị

Chụp ảnh sản phẩm

Chụp ảnh quảng cáo


