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 sản phẩm như sau
BẢNG GIÁ CHỤP ẢNH SẢN PHẨM
Sản phẩm thời trang và các phụ kiện thời trang
Mô tả
Nền chụp: Nền đen/trắng hoặc đơn sắc
Góc chụp: 2 góc tổng quan, 1 góc chi tiết
Ánh sáng: Nguồn sáng từ các phụ kiện và đèn
studio chuyên nghiệp
Hậu kỳ: Chỉnh sửa chi tiết
Bàn giao: Toàn bộ file gốc
Phát sinh mỗi ảnh/sản phẩm
Chụp nhóm sản phẩm (combo)
Sản phẩm cần setup theo concept: Thêm các phụ
kiện décor chụp cùng sản phẩm, thay đổi
background

GÓI 1
dưới 10 sản phẩm
(Giá/sp)

50,000 ₫

GÓI 2
từ 10 đến 30 sp
(Giá/sp)

45,000 ₫

GÓI 3
từ 30 đến 60 sp
(Giá/sp)

40,000 ₫

GÓI 4
từ 60 đến 100 sp
(Giá/sp)

35,000 ₫

GÓI 5
trên 100 sp
(Giá/sp)

30,000 ₫

Thêm 5000đ/sp
Thêm 10,000đ/sp
Thêm 30,000đ/sp

Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm thuế VAT
- Báo gia trên áp dụng cho hầu hết các sản phẩm: Túi xách, balo, giầy, dép, quần, áo, váy (treo móc, hoặc đặt trên bàn chụp)...
Không áp dụng cho các sản phẩm dưới đây:
- Sản phẩm cao cấp như đồ trang sức bằng kim cương, đồng hồ, nước hoa
- Các sản phẩm có kích thước nhỏ, tinh tế và cao cấp khác
- Sản phẩm chụp cùng người mẫu
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!

