ChupAnhQuangCao.vn - Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn. Giúp khách hàng trải nghiệm
dịch vụ với mức giá ưu đãi nhất nhưng chất lượng vẫn đạt mức tốt nhất. Chúng tôi trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng giá dịch vụ chụp ảnh tour ảo 360 như
sau:
BẢNG GIÁ CHỤP ẢNH TOUR ẢO 360
GÓI 1
dưới 5 cảnh
(Giá/cảnh)

Mô tả
Cảnh chụp: Là 1 góc nhìn toàn cảnh xoay 360 độ.
Nhiều cảnh chụp được kết nối thành một tour ảo
Setup không gian: Không gian tĩnh, setup sạch đẹp
và gọn gàng
Ánh sáng: Softbox Speedlight
Hậu kỳ: Chỉnh sửa ảnh panorama, có thể thêm nhạc
nền, tạo tour, tạo nút chỉ hướng.
Bàn giao: Toàn bộ file ảnh panorama và file chạy
ứng dụng Panorama trên website và trên các thiết bị
di động (html5)
Hỗ trợ triển khai: Upload lên website, facebook,
google

1,000,000 ₫

GÓI 2
từ 5 đến 10 cảnh
(Giá/cảnh)

GÓI 3
từ 10 đến 20 cảnh
(Giá/cảnh)

900,000 ₫

800,000 ₫

GÓI 4
trên 20 cảnh
(Giá/cảnh)

600,000 ₫

Thêm 1,000,000đ/cảnh
Phát sinh mỗi cảnh
Thêm 150,000đ/cảnh
Tích hợp sơ đồ/bản đồ chỉ dẫn
Thêm 50,000đ/ảnh
Tích hợp hình ảnh tĩnh
Thêm 100,000đ/video
Tích hợp video (có sẵn)
Thêm 100,000đ/cảnh
Tích hợp, chạy trên facebook
Thêm 150,000đ/cảnh
Tích hợp, chạy trên google map (streetview)
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm thuế VAT
- Giá trên không áp dụng trong các cảnh chụp từ trên cao (flycam)
Khách hàng cần tư vấn thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ: Số 14 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.66508.038 - Hotline: 0906.1234.80
Website: http://ChupAnhQuangCao.vn

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

