Đề mục

Nội dung

Chi phí

Demo

Chụp ảnh

-Có 2 góc chụp toàn cảnh, 1 góc

- Số lượng < 10 sản phẩm: 600.000đ

http://album.chupanh.vn/noi

sản phẩm

chụp chi tiết

– Số lượng 10 – 30 sản phẩm : 50.000đ/ sản

bat/chup-anh-san-pham-

nền trắng

-Có nhiều kiểu nền: trắng, đen,
hồng,…

phẩm

hop-qua-banh-trung-

– Số lượng từ 30-60: 40.000đ/ sản phẩm

thu.html

– Số lượng từ 60- <100 sản phẩm :

http://album.chupanh.vn/noi

35.000đ/1 sản phẩm

bat/chup-anh-san-pham-

-Số lượng >100 sản phẩm: 30.000đ/sản phẩm

tinh-dau-oto-vinace.html

hoặc nền
đơn sắc

Đồ cần nhiều góc chụp: +5.000đ/sản phẩm
Sản phẩm bóng, phản chiếu : tăng 20% chi
phí trên đơn hàng
Chụp tại nhà khách hàng trong nội thành hà
nội : tăng 20% chi phí trên đơn hàng

Chụp ảnh

-Có 3 ảnh/sản phẩm.

sản phẩm

-Chụp ảnh phối hợp với nhiều phụ – Số lượng 10 – 30 sản phẩm :60.000đ/ sản
kiện phụ thuộc vào tính chất sản
phẩm
phẩm
– Số lượng từ 30-60: 45.000đ/ sản phẩm

theo
concept

- Số lượng < 10 sản phẩm: 750.000đ

http://album.chupanh.vn/noi
bat/chup-anh-san-phamtinh-dau-o-to-vinace.html
http://album.chupanh.vn/ch

– Số lượng từ 60- <100 sản phẩm :

up-anh-san-pham/chup-anh-

40.000đ/1 sản phẩm

san-pham-nuoc-hoa-hr-

-Số lượng >100 sản phẩm: 35.000đ/sản phẩm

vina-2.html
http://album.chupanh.vn/ch

Đồ cần nhiều góc chụp: +10.000đ/sản phẩm

up-anh-san-pham/chup-anh-

Sản phẩm bóng, phản chiếu : tăng 20% chi

san-pham-hoa-oai-huong-

phí trên đơn hàng

cao-cap.html

Chụp tại nhà khách hàng trong nội thành hà
nội : tăng 20% chi phí trên đơn hàng
Chụp

Tôn dáng sản phẩm thời trang như

- Dưới 10 sản phẩm: 150.000đ/sản phẩm http://album.chupanh.vn/noi

ảnh

quần áo, giày dép, đồng hồ

- Từ 10 sản phẩm trở lên: 60.000đ-

thời

……vv

trang

120.000đ/ sản phẩm

bat/chup-anh-thoitrang.html

- Chi phí tăng 20% nếu chụp ngoài trời

http://album.chupanh.vn/ch

- Make cho mẫu : 300.000đ/1 mẫu

up-anh-san-pham/chup-anh-

- Stylist ( vui lòng liên hệ)

san-pham-noi-nau-chao-

bbcooker.html

Chụp

Bộ ảnh độc đáo, tươi mát

500,000 VND-1,000,000 VND/3h chụp

http://album.chupanh.vn/ch

ảnh

Bạn có thể chụp đơn hoặc chụp

File ảnh: 300-800 ảnh

up-anh-da-ngoai/chup-anh-

dã

theo tốp

Sửa chi tiết : 15-25 file ảnh

da-ngoai-voi-ao-dai-

ngoại

Bạn được lựa chọn địa điểm chụp

- Quá thời gian: 200.000đ- 300.000đ/ sản

cant016.html

ảnh

phẩm

http://album.chupanh.vn/ch

- Make up 200.000đ- 300.000đ/ người

up-anh-da-ngoai/chup-anh-

-Khách hàng lo chi phí vé vào cửa cho thợ

da-ngoai-tai-vuon-hoa-loa-

chụp ảnh

ken.html

Chụp

-Lựa chọn các địa điểm Tết: bãi

- 500.000 VND-1.000.000 VND/3h chụp

http://album.chupanh.vn/ch

ảnh

đá sông Hồng, vườn hoa Bách

File ảnh: 300-800 ảnh

up-anh-da-ngoai/chup-anh-

Tết

Nhật

Sửa chi tiết : 15-25 ảnh

da-ngoai-voi-ao-dai-2.html

-Có thể chụp cá nhân hoặc chụp

- Thời gian tăng: 200.000đ- 300.000đ/giờ

theo tốp

-

Make up 200.000đ- 300.000đ/ người

-

Khách hàng lo chi phí vé vào cửa cho thợ

chụp ảnh.
Chụp ảnh

Lưu lại khoảnh khắc sinh nhật,

- 800.000đ-1.500.000đ/ 3h

https://drive.google.com/dri

sinh nhật

chụp ảnh sinh nhật tự nhiên, là

ve/u/0/folders/0BwMJ1E9j

những hoạt động diễn ra trong

- File ảnh: 300-400 ảnh

buổi sinh nhật

-

Sửa chi tiết : 20-30 ảnh

Số lượng ảnh: không giới hạn

-

Make -up 200.000đ- 300.000đ VND/

B-CEQXhNeVptV1JTQzA

người
Chụp ảnh

Lưu lại những khoảnh khắc trong

-

1.000.000 VND/3h/1 thợ chụp

https://drive.google.com/dri

tiệc cưới

ngày cưới

- 1.800.000đ VND/3h/2 thợ chụp

ve/u/0/folders/0BwMJ1E9j

Chụp ảnh cô dâu chú rể cùng gia

- 300.000đ/1h tăng

B-

đình và khách

CEX2lRQ1Q1MWtwUVU
https://drive.google.com/dri
ve/u/0/folders/0BwMJ1E9j
B-CEeHBnU25idjhuWDA

Chụp ảnh

Đi theo đến tất cả các địa điểm

- 1 người: 800.000đ /1 ngày

https://drive.google.com/dri

kỷ yếu

chụp của lớp

- 2 người: 1.500.000/1 ngày

ve/u/0/folders/0BwMJ1E9j

Bạn sẽ có riêng 1 album ảnh kỉ

-Tốp đông: 300.000đ-400.000đ /1 người

B-CEZVZ2d2NwbGtHX0E

yếu

Make up : 200.000đ-300/000đ/ người

Lưu giữ lại hình ảnh , thời mốc

1.000.000 VND – 1.500.000 VND /3h

Chụp ảnh

https://drive.google.com/dri

sự kiện cơ quan trong của tổ chức cơ quan

- 200.000đ-300.000đ/1h tăng

ve/u/0/folders/0B8IzKmZl

quan tổ

w51cVEV0WnVBLWFUY

chức

m8

Chụp ảnh

Chụp góc rộng

nội ngoại

Bài trí không gian lỗng lẫy sang

ve/u/0/folders/0B8IzKmZl

thất

trọng

w51cUzAxdjg3U0VTSmc

Liên hệ : báo giá theo yêu cầu

https://drive.google.com/dri

http://album.chupanh.vn/ch
up-anh-quang-cao/chupanh-nha-hang-sangtrong.html

