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CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI TUỔI TRẺ XANH MEDIA

I.

DỊCH VỤ LÀM PHIM/VIDEO

Đơn vị tính: Triệu VNĐ/tập/video
Stt
1
2
3
4
5
6

Dịch vụ/thể loại
Phim giới thiệu doanh
nghiệp
Phim ngắn/sitcom truyền
thông/giải trí
Phim tư liệu/phim thời sự
Phim điện ảnh
Phim phóng sự/câu chuyện
cưới
Viral/TVC

Báo giá chưa bao gồm 10% VAT

Đơn vị
5 – 10 phút/tập

Báo giá
5 – 10 triệu

10 – 15 phút/tập

18 – 30 triệu

25 - 45 phút/tập
35 – 45 phút/tập
35 – 45 phút/phim

22 – 75 triệu
50 – 100 triệu
30 – 100 triệu

Thống nhất

10 – 100 triệu

Báo giá mang tính chất tham khảo, đối với các nội dung cần hợp tác để làm phim/video
chúng tôi mong muốn nhận được sự liên hệ trực tiếp của khách hàng để có thể thuận tiện
trao đổi, hiểu rõ yêu cầu, định hướng, từ đó giúp chúng tôi đưa ra được báo giá tốt nhất
cho khách hàng, đối tác.

Trên thực tế, báo giá sẽ được thống nhất cụ thể với khách hàng dựa trên yêu cầu về nội
dung, chất lượng hình ảnh, nhân tố tham gia.... Để có được báo giá tốt nhất, chúng tôi
mong rằng sẽ nhận được liên hệ để trao đổi trực tiếp. Sau khi nắm bắt được các yêu cầu,
chúng tôi sẽ đưa ra được các báo giá chi tiết, chuẩn xác và có lợi cho khách hàng hơn.


Lưu ý về thanh toán

-

Báo giá này chưa bao gồm 10% thuế VAT
Tất cả các hợp đồng đều được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài
khoản của công ty.
Tất cả các hợp đồng được thanh toán 70% hợp đồng ngay sau khi ký kết. Giao dịch
được xác nhận, hoạt động hợp tác được triển khai.
Ưu đãi
Tất cả các sản phẩm đều được in ra đĩa DVD cung cấp bản gốc cho đối tác
Tất cả các sản phẩm đều được đăng phát trên các kênh truyền thông của chúng tôi.


-

-

Các hợp đồng <= 10 triệu đồng được treo 1 banner trên 2 chuyên trang Phụ Nữ 30
Plus và Thương Hiệu Mới
Các hợp đồng <= 22 triệu đồng được tặng 1 (đăng) bài PR vào thời điểm bất kỳ cho
đôi tác trên bất kỳ chuyên trang nào của chúng tôi (đối tác lựa chọn).
Các hợp đồng từ 50 triệu dồng được treo banner trên 2 chuyên trang Phụ Nữ 30
Plus và Thương Hiệu Mới và tặng (đăng) 02 bài viết PR vào thời điểm bất kỳ, trên
bất kỳ chuyên trang nào của chúng tôi (đối tác lựa chọn).

