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I – DỊCH VỤ CHỤP ẢNH CHO BÉ
1> Chụp ảnh cho Bé tại Studio

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

60-90 phút

650.000 VNĐ

 Chụp ảnh tại studio, chụp phối cảnh.
Gói ảnh bé
Studio Basic

 Setup ánh sáng
 Chỉnh sửa hình ảnh, photoshop
 Được copy toàn bộ file ảnh gốc
 Được chỉnh sửa tối đa 10 bức ảnh đẹp
 Chụp ảnh tại studio, chụp phối cảnh.

Chụp ảnh bé
Studio Plus

 Setup ánh sáng
 Chỉnh sửa hình ảnh, photoshop
 Được copy toàn bộ file ảnh gốc

Tối đa 2h

1.000.000 VNĐ

Tối đa 3h

1.200.000 VNĐ

 Được chỉnh sửa 10-15 ảnh đẹp
 Giảm 5% chi phí cho lần chụp sau.
 Chụp ảnh tại studio, chụp phối cảnh.
Chụp ảnh bé
Studio Max

 Setup ánh sáng
 Chỉnh sửa hình ảnh, photoshop
 Được copy toàn bộ file ảnh gốc
 Được chỉnh sửa 20-25 ảnh đẹp
 Được giảm 10% cho lần chụp sau
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2> Chụp ảnh cho bé Ngoại cảnh

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

 Chụp tại quán café, công viên,..
Gói ảnh bé
Ngoại cảnh
Basic

 Chỉnh sửa hình ảnh, photoshop
 Được copy toàn bộ file ảnh gốc (khoảng 200

Thời gian
chụp: 3h

1.500.000 VNĐ

files)
 Được giảm 5% cho lần chụp sau
 Chụp tại quán café, công viên,..

Gói ảnh bé
ngoại cảnh
Plus

 Chỉnh sửa hình ảnh, photoshop
 Được copy toàn bộ file ảnh gốc (khoảng 200

Tối đa 3h

1.800.000 VNĐ

files)
 Được giảm 5% cho lần chụp sau.
 Sử dụng ảnh thiết kế lịch 2 tờ (Với lịch nhiều tờ:
+200k/tờ)
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3> Chụp ảnh cho bé tại Phim trường

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

Thời gian

1.500.000 VNĐ

chụp: 3h

(không bao gồm

 Chụp tại phim trường tùy chọn
Gói ảnh bé
phim trường
Basic

 Chỉnh sửa hình ảnh, photoshop từ 15 – 20
ảnh
 Được copy toàn bộ file ảnh gốc (khoảng 200

vé vào phim

files)

trường)

 Được giảm 5% cho lần chụp sau
 Chụp tại phim trường tùy chọn
Gói ảnh bé
phim trường
Plus

 Chỉnh sửa hình ảnh, photoshop từ 20 -25 ảnh
 Được copy toàn bộ file ảnh gốc (khoảng 200
1.900.000 VNĐ
files)
 Được giảm 5% cho lần chụp sau.
 Sử dụng ảnh thiết kế lịch 2 tờ (Với lịch nhiều

Tối đa 3h

(không bao gồm
vé vào phim
trường)

tờ: +200k/tờ)
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4> Chụp ảnh Thôi nôi, Sinh nhật

Gói dịch vụ

Gói ảnh
Sinh nhật
Basic

Mô tả

 Chụp ảnh sinh nhật cho bé tại nhà.
 Được copy toàn bộ ảnh gốc: khoảng 200 files

Thời gian

Báo giá

Thời gian

1.500.000 VNĐ

chụp: 2h -3h

(chưa tính chi phí

ảnh.

di chuyển đối với

 Được nhận 15-20 ảnh chỉnh sửa kỹ

địa điểm ngoài

 Được giảm 10% khi chụp ảnh lần sau

nội thành Hà
Nội)

 Chụp ảnh sinh nhật cho bé tại nhà.
 Được copy toàn bộ ảnh gốc: khoảng 200 files
Gói ảnh
Sinh nhật
Plus

ảnh.
 Được nhận 15-20 ảnh chỉnh sửa kỹ.
 Được giảm 10% khi chụp ảnh lần sau
 Sử dụng ảnh thiết kế lịch 2 tờ (Với lịch nhiều

Thời gian

1.500.000 VNĐ

chụp: 2h -3h

(chưa tính chi phí
di chuyển đối với
địa điểm ngoài
nội thành Hà

tờ: +200k/tờ)
Nội)
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II – DỊCH VỤ CHỤP ẢNH BÀ BẦU
1> Chụp ảnh Bà bầu tại Studio

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

 Số người chụp: 1
 Được nhận toàn bộ file ảnh gốc và file ảnh chỉnh
Gói ảnh Bà
bầu Studio
Basic

sửa (10 ảnh)
 Trang điểm và làm tóc miễn phí
 Được nhận 5 bức ảnh in size 15cm x 15cm

Thời gian
chụp: tối đa

1.000.000 VNĐ

2h

 Được giảm giá 5% ở những lần chụp ảnh tiếp theo
(có thể lựa chọn dịch vụ chụp ảnh khác)

 Số người chụp: 1
 Được nhận toàn bộ file ảnh gốc và file ảnh chỉnh
Gói ảnh Bà
bầu Studio
Plus

sửa (20 ảnh)
 Trang điểm và làm tóc miễn phí

Thời gian
chụp: tố đa 3h

1.300.000 VNĐ

 Được nhận 7 bức ảnh in size 15cm x 15cm
 Được giảm giá 5% ở những lần chụp ảnh tiếp theo
(có thể lựa chọn dịch vụ chụp ảnh khác)
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 Bà bầu chụp ảnh cùng gia đình
Gói ảnh Bà
bầu Studio
Max

 Được nhận toàn bộ file ảnh gốc và file ảnh chỉnh
sửa (20 ảnh)
 Trang điểm và làm tóc miễn phí cho bà bầu

Thời gian

1.600.000 VNĐ

chụp: tố đa 3h

 Được giảm giá 5% ở những lần chụp ảnh tiếp theo
(có thể lựa chọn dịch vụ chụp ảnh khác)

2> Chụp ảnh Bà bầu Dã ngoại

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

Thời gian

2.300.000 VNĐ

 Số người chụp: 1
 Được nhận toàn bộ file ảnh gốc và file ảnh chỉnh
sửa (15-20 ảnh)
Gói ảnh Bà
bầu Dã
ngoại Basic

 Lựa chọn 1 địa điểm dã ngoại tại nội thành Hà
Nội.
 Được giảm giá 5% ở những lần chụp ảnh tiếp

chụp: tối đa
3h

theo (có thể lựa chọn dịch vụ chụp ảnh khác)

Gói ảnh Bà
bầu Dã
ngoại Plus

 Số người chụp: bà bầu cùng gia đình (tối đa 3
người).
 Lựa chọn tối đa 2 địa điểm trong nội thành Hà
Nội (giảm 20% nếu lựa chọn địa điểm ngoài

Thời gian
chụp: tố đa

2.700.000 VNĐ
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nội thành Hà Nội)

4h

 Được giảm giá 5% ở những lần chụp tiếp theo
(có thể lựa chọn dịch vụ chụp ảnh khác)

 Chụp ảnh bà bầu dã ngoại ngoài khu vực Hà
Gói ảnh Bà
bầu Dã
ngoại Max

Nội.
 Các điểm dã ngoại và thời gian chụp ảnh do
khách hàng cung cấp.

Tùy yêu cầu

Liên hệ

 Được giảm giá 5% ở những lần chụp tiếp theo
(có thể lựa chọn dịch vụ chụp ảnh khác)

3> Chụp ảnh Bà bầu tại Phim trường

Mô tả

Thời gian

 Khách hàng có thể tự lựa chọn phim trường hoặc chupanh.vn

2.700.000 VNĐ

tư vấn.
 Chụp ảnh không giới hạn số lượng tại phim trường.
 Nhận toàn bộ files ảnh gốc.

Thời gian
chụp: tối đa

 Được chỉnh sửa chi tiết 15 kiểu ảnh
 Được nhận 5 ảnh in size 15cm x 15cm

Báo giá

2h

(chi phí trên đã
bao gồm vé vào
phim trường )
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III – DỊCH VỤ CHỤP ẢNH GIA ĐÌNH
1> Chụp ảnh Gia đình tại Studio

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

 Chụp ảnh gia đình tại Studio
Gói ảnh Gia
đình Studio
Basic

 Số lượng: 4 người
 File ảnh gốc: khoảng 200 files
 Chỉnh sửa 20-25 file ảnh đẹp

Thời gian
chụp: tối đa

1.200.000 VNĐ

2h

 Ekip: photographer
 Chụp ảnh gia đình tại Studio
Gói ảnh Gia
đình Studio
Plus

 Số lượng: 4 người
 File ảnh gốc: trên 200 files
 Chỉnh sửa 25 file ảnh đẹp

Thời gian
chụp: tối đa

1.500.000 VNĐ

2h

 Hỗ trợ trang điểm cho tối đa 2 người
 Ekip: photographer+ trợ lý
 Chụp ảnh gia đình tại Studio
Gói ảnh Gia
đình Studio
Max

 Số lượng: tối đa 6 người
 File ảnh gốc: trên 200 - 300 files
 Chỉnh sửa 30 file ảnh đẹp

Thời gian
chụp: tối đa

1.700.000 VNĐ

3h

 Hỗ trợ trang điểm cho tối đa 2 người
 Ekip: photographer+ trợ lý
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2> Chụp ảnh Gia đình tại Phim trường hoặc Giã ngoại

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

 Chụp ảnh gia đình tại Phim trường hoặc giã ngoại.
 Số lượng: 4 người
 Nhận toàn bộ file ảnh gốc với số lượng file ảnh:
Thời gian

Gói ảnh Gia
>100 file
đình Phim
trường Basic

 Trang điểm và làm tóc miễn phí cho mẹ và 1 bé gái
 Ekip: photographer

chụp: tối đa
2h
9.500.000 VNĐ

 Khách hàng chủ động phương tiện di chuyển.
 Khách hàng được lựa chọn địa điểm dã ngoại
 Chụp ảnh gia đình tại Phim trường hoặc giã ngoại.
 Số lượng: 4 người
 Nhận toàn bộ file ảnh gốc với số lượng file ảnh:
Thời gian

Gói ảnh Gia

1.300.000 VNĐ

>150 file
đình Phim
trường Plus

 Chỉnh sửa 20-25 file ảnh đẹp
 Trang điểm và làm tóc miễn phí cho mẹ và 1 bé gái

chụp: tối đa
3h

 Ekip: photographer
 Khách hàng chủ động phương tiện di chuyển.
Khách hàng được lựa chọn địa điểm dã ngoại
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 Chụp ảnh gia đình tại Phim trường hoặc giã ngoại.
 Số lượng: 4 người
 Trang điểm và làm tóc miễn phí cho mẹ và 1 bé gái
Gói ảnh Gia

 Nhận toàn bộ file ảnh gốc với số lượng file ảnh:

Thời gian
chụp: tối đa

đình phim
>150 file
trường Max

 Chỉnh sửa 15 - 20 file ảnh đẹp.

1.500.000 VNĐ

3h

 Nhận 10 ảnh in size 15cm x 15cm
 Ekip: photographer
 Khách hàng chủ động phương tiện di chuyển.
 Khách hàng được lựa chọn địa điểm dã ngoại
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IV – DỊCH VỤ CHỤP ẢNH CHÂN DUNG
1> Chụp ảnh chân dung tại Studio

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

 Chụp ảnh Chân dung tại Studio
Gói ảnh Chân
dung Studio
Basic

 Chụp tối đa 50 file ảnh
 Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc

Thời gian
chụp: 1,5h

 Chỉnh sửa chi tiết 5 – 10 file ảnh

800.000 VNĐ

 Ekip: Photographer
 Chụp ảnh Chân dung tại Studio
Gói ảnh Chân
dung Studio Plus

 Chụp tối đa 70 - 100 file ảnh
 Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc
 Chỉnh sửa chi tiết 15 – 20 file ảnh

Thời gian
chụp: tối đa

1.200.000 VNĐ

3h

 Ekip: Photographer
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2> Chụp ảnh chân dung Phim trường, Dã ngoại

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

Thời gian

800.000 VNĐ

 Chụp ảnh Chân dung tại Phim trường, dã ngoại.
 Chụp ảnh tại 1 địa điểm trong nội thành Hà Nội .
 Chụp tối đa 100 - 150 file ảnh
Gói ảnh
Chân dung
Phim trường

 Hỗ trợ trang điểm 1 mặt
 Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc

chụp: 2h

 Photoshop chi tiết 20 file ảnh

Basic
 Tặng 10 ảnh in 13 x 18 ép lamina
 Ekip: Photographer + Trang điểm
 Chụp ảnh Chân dung tại Phim trường, dã ngoại.
Gói ảnh
Chân dung
Phim trường
Plus

 Chụp ảnh tại 1 địa điểm trong nội thành Hà Nội .
 Chụp tối đa 200 - 300 file ảnh
 Hỗ trợ trang điểm 1 mặt
 Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc
 Photoshop chi tiết 20 file ảnh

Thời gian

1.200.000 VNĐ

chụp: tối đa
4h

 Tặng 20 ảnh in 13 x 18 ép lamina
 Ekip: Photographer + Trang điểm
 Chụp ảnh Chân dung tại Phim trường, dã ngoại.
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Gói ảnh
Chân dung
Phim trường
Max

 Chụp ảnh tại 2 địa điểm trong nội thành Hà Nội .
 Chụp tối đa 200 - 400 file ảnh
 Hỗ trợ trang điểm 1 mặt
 Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc

Thời gian

1.500.000 VNĐ

chụp: tối đa
4h

 Photoshop chi tiết 25 - 30 file ảnh
 Tặng 30 ảnh in 13 x 18 ép lamina
 Ekip: Photographer + Trang điểm
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V – DỊCH VỤ CHỤP ẢNH DÃ NGOẠI
1> Chụp ảnh dã ngoại cá nhân

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

Thời gian

800.000 VNĐ

 Chụp ảnh dã ngoại cá nhân.
 Chụp ảnh tại 1 địa điểm trong nội thành Hà Nội .
 Chụp tối đa 100 - 150 file ảnh
Gói ảnh Dã
ngoại cá
nhân Basic

 Hỗ trợ trang điểm 1 mặt
 Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc

chụp: 2h

 Photoshop chi tiết 20 file ảnh
 Tặng 10 ảnh in 13 x 18 ép lamina
 Ekip: Photographer + Trang điểm
 Chụp ảnh dã ngoại cá nhân.

Gói ảnh Dã
ngoại cá
nhân Plus

 Chụp ảnh tại 1 địa điểm trong nội thành Hà Nội .
 Chụp tối đa 200 - 300 file ảnh
 Hỗ trợ trang điểm 1 mặt
 Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc
 Photoshop chi tiết 20 file ảnh

Thời gian

1.200.000 VNĐ

chụp: tối đa
4h

 Tặng 20 ảnh in 13 x 18 ép lamina
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 Ekip: Photographer + Trang điểm
 Chụp ảnh dã ngoại cá nhân.
Gói ảnh Dã
ngoại cá
nhân Max

 Chụp ảnh tại 2 địa điểm trong nội thành Hà Nội .
 Chụp tối đa 200 - 400 file ảnh
 Hỗ trợ trang điểm 1 mặt.
 Hỗ trợ 1 trang phục áo dài
 Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc

Thời gian

1.500.000 VNĐ

chụp: tối đa
4h

 Photoshop chi tiết 25 - 30 file ảnh
 Tặng 30 ảnh in 13 x 18 ép lamina
 Ekip: Photographer + Trang điểm

2> Chụp ảnh Dã ngoại theo nhóm

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

Thời gian

800.000 VNĐ

 Chụp ảnh dã ngoại nhóm
Gói ảnh Dã
ngoại Nhóm
Basic

 Chụp ảnh tại 1 địa điểm trong nội thành Hà Nội .
 Chụp tối đa 100 - 150 file ảnh
 Hỗ trợ trang điểm 1 mặt
 Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc

chụp: 2h
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 Photoshop chi tiết 20 file ảnh
 Tặng 10 ảnh in 13 x 18 ép lamina
 Ekip: Photographer + Trang điểm
 Chụp ảnh dã ngoại nhóm
Gói ảnh Dã
ngoại Nhóm
Plus

 Chụp ảnh tại 1 địa điểm trong nội thành Hà Nội .
 Chụp tối đa 200 - 300 file ảnh
 Hỗ trợ trang điểm 1 mặt
 Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc
 Photoshop chi tiết 20 file ảnh

Thời gian

1.600.000 VNĐ

chụp: tối đa
4h

 Tặng 20 ảnh in 13 x 18 ép lamina
 Ekip: Photographer + Trang điểm
 Chụp ảnh dã ngoại nhóm
 Chụp ảnh tại 2 địa điểm trong nội thành Hà Nội .
 Chụp tối đa 200 - 400 file ảnh
Gói ảnh Dã
ngoại Nhóm
Max

 Hỗ trợ trang điểm 1 mặt.
 Hỗ trợ 1 trang phục áo dài
 Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc

Thời gian

2.000.000 VNĐ

chụp: tối đa
4h

 Photoshop chi tiết 25 - 30 file ảnh
 Tặng 30 ảnh in 13 x 18 ép lamina
 Ekip: Photographer + Trang điểm
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3> Chụp ảnh Dã ngoại gia đình

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

Thời gian

950.000 VNĐ

 Chụp ảnh dã ngoại gia đình
 Nhận toàn bộ file ảnh gốc với số lượng file ảnh:
>100 file
Gói ảnh Dã
ngoại Gia đình
Basic

 Trang điểm và làm tóc miễn phí cho mẹ và 1 bé
gái

chụp: 2h

 Ekip: photographer
 Khách hàng chủ động phương tiện di chuyển.
 Khách hàng được lựa chọn địa điểm dã ngoại
 Chụp ảnh dã ngoại gia đình
 Nhận toàn bộ file ảnh gốc với số lượng file ảnh:
>150 file

Gói ảnh Dã
ngoại Gia đình
Plus

 Trang điểm và làm tóc miễn phí cho mẹ và 1 bé
gái.
 Photoshop từ 10 – 15 file ảnh do khách hàng lựa

Thời gian

1.300.000 VNĐ

chụp: tối đa
3h

chọn.
 Ekip: photographer
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 Khách hàng chủ động phương tiện di chuyển.
 Khách hàng được lựa chọn địa điểm dã ngoại.
 Chụp ảnh dã ngoại gia đình
 Nhận toàn bộ file ảnh gốc với số lượng file ảnh:
>150 file.
Gói ảnh Dã
ngoại Gia đình
Max

 Trang điểm và làm tóc miễn phí cho mẹ và 1 bé
gái.
 Photoshop từ 15 – 20 file ảnh do khách hàng lựa

Thời gian

1.500.000 VNĐ

chụp: tối đa
3h

chọn.
 Nhận 10 ảnh in size 15cm x 15cm
 Ekip: photographer
 Khách hàng chủ động phương tiện di chuyển.
 Khách hàng được lựa chọn địa điểm dã ngoại.
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VI – DỊCH VỤ CHỤP ẢNH THỜI TRANG
1> Chụp ảnh Thời trang tại Studio

Mô tả

 Chụp ảnh thời trang tại Studio

Số trang phục

Số lượng ảnh

Chi phí

<10 bộ

30 ảnh

700.000 VNĐ

10- 20 bộ

60 ảnh

1.200.000 VNĐ

20-30 bộ

90 ảnh

1.500.000 VNĐ

 Chụp ảnh sản phẩm với người mẫu
 Chụp trên nền phông nền đơn sắc hoặc
phối cảnh.
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2> Chụp ảnh Thời trang ngoại cảnh

Mô tả

 Chụp ảnh thời trang ngoại cảnh.

Số trang phục

Số lượng ảnh

Chi phí

<10 bộ

30 ảnh

1.000.000 VNĐ

10- 20 bộ

60 ảnh

1.600.000 VNĐ

20-30 bộ

90 ảnh

2.000.000 VNĐ

 Địa điểm chụp do khách hàng lựa chọn.
 Chụp ảnh sản phẩm với người mẫu
 Chụp trên nền phông nền đơn sắc hoặc
phối cảnh.
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VII – DỊCH VỤ CHỤP ẢNH SẢN PHẨM
1> Chụp ảnh Sản phẩm nền trắng

Mô tả

 Chụp ảnh sản phẩm nền trắng hoặc nền đơn sắc.

Số lượng ảnh

Chi phí

<10 sản phẩm

60.000đ/sản phẩm

10 – <30 sản phẩm

50.000đ/sản phẩm

30 - <60 sản phẩm

40.000đ/sản phẩm

60 - <100 sản phẩm

35.000đ/1sản phẩm

>=100 sản phẩm

30.000đ/ sản phẩm

 Có 2 góc chụp toàn cảnh, 1 góc chụp chi tiết
 Có nhiều kiểu nền: trắng, đen, hồng,…
 Khách hàng được nhận toàn bộ file ảnh gốc.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 3 ảnh/ sản phẩm

Lưu ý:
-

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.
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2> Chụp ảnh Sản phẩm theo Concept

Mô tả

 Chụp ảnh sản phẩm theo concept

Số lượng ảnh

Chi phí

<10 sản phẩm

750.000 VNĐ

 3 ảnh/sản phẩm.
 Chụp ảnh phối hợp với nhiều phụ kiện phụ

10 – <30 sản phẩm

60.000đ/ sản phẩm

30 - <60 sản phẩm

45.000đ/ sản phẩm

60 - <100 sản phẩm

40.000đ/1 sản phẩm

thuộc vào tính chất sản phẩm
 Khách hàng được nhận toàn bộ file ảnh gốc.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 3 ảnh/ sản phẩm

>=100 sản phẩm

35.000đ/sản phẩm

Lưu ý:
-

Đồ cần nhiều góc chụp: +10.000đ/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.
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VIII – DỊCH VỤ CHỤP ẢNH MÓN ĂN

1> Chụp ảnh Món ăn tại Studio

Dịch vụ

Mô tả

Số lượng

Chi phí
1.500.000 VNĐ

 Chụp ảnh trên nền đơn sắc, tách nền.
 Mỗi món ăn từ 2-3 góc.
Gói ảnh Món
ăn Studio
Basic

 Hậu kỳ, chỉnh sửa photoshop.

Plus

200.000 VNĐ/ món

 Hỗ trợ chỉnh sửa toàn bộ hình ảnh.

 Mỗi món ăn từ 2-3 góc.
ăn Studio

Foostylish:
1.500.000VNĐ/buổi

 Setup ánh sáng.

 Chụp món ăn theo Concept tại Studio
Gói ảnh Món

<7 món

Tối thiểu 8

Foodstylish:

món

1.500.000đ/ buổi

< 7 món

2.500.000VNĐ
Foodstylish:

 Setup background, Décor

1.500.000đ/ buổi

 Setup ánh sáng.
 Hỗ trợ chỉnh sửa toàn bộ hình ảnh.

280.000 VNĐ/món

 Hậu kỳ, chỉnh sửa photoshop
>7 món

Foodstylish:
1.500.000đ/ buổi

 Chụp ảnh làm Menu
Gói ảnh Món
ăn Studio
Max

 Chụp trên nền đơn sắc.
 Mỗi món ăn chụp từ 1-2 góc.

2.200.000 VNĐ
Tối đa 15

Foodstylish:

món

1.500.000đ/ buổi

 Chỉnh sửa hậu kỳ, photoshop
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2> Chụp ảnh Món ăn tại Nhà hàng
Dịch vụ

Mô tả

 Chụp ảnh món ăn theo concept

Số lượng

Bảng giá

<5 món

1.300.000 VNĐ

>5 món

250.000 VNĐ/món

<3 món

500.000 VNĐ/ món

>3 món

450.000 VNĐ/ món

 Sản phẩm được decor bởi foodstylish.
Gói chụp Món ăn
Nhà hàng Basic

 Sử dụng phụ kiện sẵn có tại cửa hàng.
 Mỗi sản phẩm 2-3 ảnh chụp.
 Hỗ trợ chỉnh sửa toàn bộ hình ảnh.

 Chụp ảnh món ăn theo quy trình
Gói chụp Món ăn
Nhà hàng Plus

 Chụp ảnh món ăn từ quá trình chế biến
đến thành phẩm.
 Có decor ảnh sản phẩm.
 Mỗi sản phẩm từ 5-10 ảnh
 Hỗ trợ chỉnh sửa toàn bộ hình ảnh
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IX – DỊCH VỤ CHỤP ẢNH INDOOR

1> Chụp ảnh Indoor cá nhân

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

Thời gian

1.000.000 VNĐ

 Chụp ảnh Indoor cá nhân.
 Chụp 1 -2 trang phục
 Khách hàng tự lựa chọn địa điểm chụp và
Gói Indoor cá
makeup.
nhân Basic

 Nhận toàn bộ file ảnh gốc: 100 – 150 ảnh.

chụp: 3h

 Chỉnh sửa chi tiết 20 file ảnh.
 Chụp ảnh Indoor cá nhân.
Gói Indoor cá
nhân Plus

 Chụp 2 -3 trang phục
 Hỗ trợ makeup, làm tóc.
 Nhận toàn bộ file ảnh gốc: 150 – 200 ảnh.

Thời gian
chụp: tối đa

1.500.000 VNĐ

3h

 Chỉnh sửa chi tiết 30 file ảnh.
 Gói chụp ảnh Indoor cá nhân từ A => Z.
Gói Indoor cá
nhân Max

 ĐƯỢC chụp ảnh thỏa thích, không giới hạn
trang phục.
 ĐƯỢC Makeup làm tóc đi theo để hỗ trợ khi
thay đổi concept.

Thời gian

2.500.000 VNĐ

chụp: tối đa
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 ĐƯỢC Chỉnh sửa 40 file đẹp.

3h

 ĐƯỢC tặng 10 ảnh rửa 13x18 làm kỉ niệm.
 Trả toàn bộ file gốc.
 Studio chịu trách nhiệm thuê phòng chụp theo
yêu cầu khách hàng.

2> Chụp ảnh Indoor cặp đôi

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Chi phí

Thời gian

1.300.000 VNĐ

 Chụp ảnh Indoor cặp đôi.
 Chụp 1 -2 trang phục
 Khách hàng tự lựa chọn địa điểm chụp và
Gói Indoor cặp
makeup.
đôi Basic

 Nhận toàn bộ file ảnh gốc: 100 – 150 ảnh.

chụp: 3h

 Chỉnh sửa chi tiết 20 file ảnh.
 Chụp ảnh Indoor cặp đôi.
Gói Indoor cặp
đôi Plus

 Chụp 2 -3 trang phục
 Hỗ trợ makeup, làm tóc.
 Nhận toàn bộ file ảnh gốc: 150 – 200 ảnh.

Thời gian
chụp: tối đa

1.900.000 VNĐ

3h
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 Chỉnh sửa chi tiết 30 file ảnh.
 Gói chụp ảnh Indoor cá nhân từ A => Z.
 ĐƯỢC chụp ảnh thỏa thích, không giới hạn
trang phục.
 ĐƯỢC Makeup làm tóc đi theo để hỗ trợ khi
Gói Indoor cặp
đôi Max

thay đổi concept.
 ĐƯỢC Chỉnh sửa 40 file đẹp.

Thời gian

3.000.000 VNĐ

chụp: tối đa
3h

 ĐƯỢC tặng 10 ảnh rửa 13x18 làm kỉ niệm.
 Trả toàn bộ file gốc.
 Studio chịu trách nhiệm thuê phòng chụp theo
yêu cầu khách hàng.
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X – DỊCH VỤ CHỤP ẢNH CƯỚI

1> Chụp ảnh Cưới trong nước

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Chi phí

Thời gian

7.500.000 VNĐ

 Chụp ảnh cưới.
 Địa điểm: Nội thành Hà Nội
 Trang điểm 1 lần tại Studio
 Hỗ trợ 2 váy cưới cho cô dâu, 1 vest cho chú
Gói chụp cưới
Basic

rể.
 Đã bao gồm phụ kiện cầm tay

chụp: 1 buổi
(tối đa 4h)

 Được nhận toàn bộ file ảnh gốc.
 Được nhận 1 album ảnh cưới 24 trang
 Được nhận 1 ảnh phóng 60x90.
 Tặng đĩa slide ảnh
 Ekip: 1 photographer + 1 support
 Chụp ảnh cưới.
 Địa điểm: Nội thành – Ngoại thành Hà Nội
 Có trang điểm đi theo cùng buổi chụp.
 Khách hàng được lựa chọn 2-3 địa điểm
Gói chụp cưới
Plus

chụp ảnh.
 Hỗ trợ 2 váy cưới cho cô dâu, 1 vest cho chú
rể.

Thời gian

12.000.000 VNĐ

chụp: 1
ngày

 Đã bao gồm phụ kiện cầm tay
 Được nhận toàn bộ file ảnh gốc.
 Được nhận 1 album ảnh cưới 24 trang
 Được nhận 1 ảnh phóng 60x90.
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 Tặng đĩa slide ảnh
 Ekip: 1 photographer + 1 support
 Chụp ảnh cưới Toàn quốc
 Địa điểm: Toàn quốc (tùy theo lựa chọn của
khách hàng)
 Có trang điểm đi theo cùng buổi chụp.
Gói chụp cưới
Max

 Khách hàng được lựa chọn 2-3 địa điểm

chụp ảnh.

Thời gian

15.000.000 VNĐ

chụp: 2
ngày

 Hỗ trợ 3 váy cưới cho cô dâu, 1 vest cho chú
rể.
 Đã bao gồm phụ kiện cầm tay
 Được nhận toàn bộ file ảnh gốc.
 Được nhận 1 album ảnh cưới 24 trang
 Được nhận 1 ảnh phóng 60x90.
 Tặng 1 ảnh để bàn.
 Tặng đĩa slide ảnh
 Ekip: 1 photographer + 1 support

2> Chụp ảnh Cưới Nước ngoài

Mô tả

Thời gian

Chi phí

 Chụp ảnh cưới nước ngoài
 Địa điểm: tùy theo lựa chọn của khách hàng
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 Có trang điểm đi theo cùng buổi chụp.

3 ngày

Liên hệ

 Khách hàng được lựa chọn 2-3 địa điểm chụp ảnh.
 Hỗ trợ 3 váy cưới cho cô dâu, 1 vest cho chú rể.
 Đã bao gồm phụ kiện cầm tay
 Được nhận toàn bộ file ảnh gốc.
 Được nhận 1 album ảnh cưới 24 trang
 Được nhận 1 ảnh phóng 60x90.
 Tặng 1 ảnh để bàn.
 Tặng đĩa slide ảnh
 Ekip: 1 photographer + 1 support

3> Chụp ảnh Cưới để cổng

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Chi phí

 Chụp ảnh cưới tại Studio
Gói chụp cưới để
cổng Basic

 Khách hàng tự chuẩn bị trang phục
 Tặng 1 soire chụp hình.
 Tặng 1 hình cáng láng ép gỗ 60x90 .

Thời gian
chụp: 1h

1.700.000 VNĐ

 Tặng make up làm tóc
 Tặng toàn bộ file gốc.
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 Chụp ảnh cưới tại phim trường, ngoại cảnh.
 Khách hàng tự chuẩn bị trang phục
 Tặng 1 soire chụp hình.
Gói chụp cưới để
cổng Plus

 Tặng 1 hình cáng láng ép gỗ 60x90 .
 Tặng make up làm tóc

Thời gian

2.500.000 VNĐ

chụp: 1,5h

 Tặng toàn bộ file gốc.
 Chụp ảnh cưới tại phim trường, ngoại cảnh.
 Chụp Hình Cổng Trưng ngày cưới và File để
bàn ).
 Tặng 2 soire VIP chụp hình.
Gói chụp cưới để
cổng Max

 Tặng 2 vest VIP chụp hình.

Thời gian

 Tặng make up làm tóc theo từng trang phục.

chụp: 2h

4.000.000 VNĐ

 Tặng chụp tại Phim Trường Bự Studio
 Nhận toàn bộ file gốc .
 Photoshop 10 tấm để bàn .
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