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A - BÁO GIÁ DỊCH VỤ

I. THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU
1. Thiết kế Logo

Mô tả

Dịch vụ

Thời gian

Chi phí

 Dành cho khách hàng không có yêu cầu cao.
 Dành cho khách hàng muốn thay đổi lại các chi tiết
trên logo để logo mang tính thẩm mỹ cao hơn.
Gói
Logo Basic

1.000.000 VNĐ -

 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần.
 Phạm vi chỉnh sửa: Logo (thay chữ hiện tại bằng

3 - 5 ngày

2.000.000 VNĐ.

chữ khách hàng yêu cầu. Không thay đổi đường

(Giá cho 1 sản

nét, kiểu dáng logo hoặc vẽ thêm hình bổ sung).

phẩm thiết kế)

 Dành cho khách hàng có yêu cầu cao về kỹ thuật
Gói

thiết kế.
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Logo Plus

 Thiết kế theo quy chuẩn, thông số màu.

5 - 7 ngày

 Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần.
 Phạm vi chỉnh sửa: Logo (thay chữ hiện tại bằng

3.000.000 VNĐ.
(Giá cho 1 sản
phẩm thiết kế)

chữ khách hàng yêu cầu. Không thay đổi đường
nét, kiểu dáng logo hoặc vẽ thêm hình bổ sung).

 Dành cho khách hàng có yêu cầu kỹ thuật cao.
 Thiết kế đảm bảo tính logic và tính thẩm mỹ.
Gói
Logo Max

 Thiết kế 3 mẫu logo cho khách hàng lựa chọn.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 3 lần trong thời hạn 7 ngày.

5.000.000 VNĐ

 Phạm vi chỉnh sửa: Logo (thay chữ hiện tại bằng 7 - 10 ngày

(Giá cho 1 sản

chữ khách hàng yêu cầu. Không thay đổi đường

phẩm thiết kế)

nét, kiểu dáng logo hoặc vẽ thêm hình bổ sung).
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2. Thiết kế Card visit – Danh thiếp

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

 Thiết kế không yêu cầu cao về tính thẩm mỹ.


Đưa đầy đủ thông tin mà khách hàng yêu cầu lên
350.000 VNĐ
card visit.

Gói
Card Basic

 Sử dụng đối với khách hàng đã có mẫu card visit

2 - 3 ngày

(Giá cho 1 sản
phẩm thiết kế)

cần thực hiện.
 Sử dụng thêm dịch vụ in ấn (giá liên hệ)

 Đảm bảo tính thẩm mỹ cho sản phẩm.
 Khách hàng được nhận tư vấn về trình bày, bố
cục, màu sắc của Card visit.
Gói
Card Plus

 Khách hàng được lựa chọn mẫu card visit dựa trên
2-3 mẫu mà chúng tôi cung cấp.
 Hỗ trợ chỉnh sửa sản phẩm 1 lần.

3 - 5 ngày

500.000 VNĐ
(Giá cho 1 sản
phẩm thiết kế)

 Sử dụng thêm dịch vụ in ấn (giá liên hệ)
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 Đảm bảo tính thẩm mỹ cho sản phẩm.
 Khách hàng được nhận tư vấn về trình bày, bố cục,
màu sắc của card visit.
 Khách hàng được lựa chọn mẫu card dựa trên 2-3
Gói
Card Max

mẫu mà chúng tôi cung cấp.

7 - 10
ngày

 Hỗ trợ chỉnh sửa sản phẩm 2 lần.

1.000.000 VNĐ
(Giá cho 1 sản
phẩm thiết kế)

 Giảm giá 5% - 10% đối với dịch vụ In ấn.

3. Thiết kế Bao bì

Mô tả

Dịch vụ

Thời gian

Chi phí

 Thiết kế bao bì dựa trên ý tưởng và yêu cầu của
khách hàng.
 Mục đích: quảng bá sản phẩm, hình dung sản phẩm
để làm mẫu.
Gói
Bao bì Basic

 Tư vấn lựa chọn kiểu dáng, chất liệu, màu sắc cho 3 - 5 ngày
bao bì.

800.000 VNĐ
(Giá cho 1 sản
phẩm thiết kế)

 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần cho khách hàng.
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 File thiết kế bao bì gốc ở các định dạng : .Cdr, .Ai,
.PDF, . JPG.
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

 Tiếp nhận ý tưởng và tư vấn cho khách hàng giải
pháp phù hợp.
 Tư vấn lựa chọn kiểu dáng, chất liệu, màu sắc cho
bao bì.
 Thiết kế bao bì đảm bảo mục đích quảng cáo và
Gói

Marketing.

5 - 7 ngày

1.500.000 VNĐ

 Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản
Bao bì Plus

phẩm để làm mẫu.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần cho khách hàng.

(Giá cho 1 sản
phẩm thiết kế)

 File thiết kế bao bì gốc ở các định dạng : .Cdr, .Ai,
.PDF, . JPG.
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)
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4. Thiết kế Tem, Nhãn mác

Mô tả

Dịch vụ

Thời gian

Chi phí

3 - 5 ngày

800.000 VNĐ

 Thiết kế Tem, Nhãn dựa trên ý tưởng và yêu cầu
của khách hàng.
 Mục đích: quảng bá sản phẩm, hình dung sản phẩm
Gói
Tem Basic

để làm mẫu.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần cho khách hàng.

(Giá cho 1 sản

 Gửi file gốc sau khi khách hàng duyệt mẫu.

phẩm thiết kế)

 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

 Tiếp nhận ý tưởng và tư vấn cho khách hàng giải
pháp phù hợp.
 Thiết kế Tem, Nhãn mác đảm bảo mục đích quảng
cáo và Marketing.
Gói
Tem Plus

 Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung
sản phẩm để làm mẫu.

5 - 7 ngày

1.500.000 VNĐ
(Giá cho 1 sản
phẩm thiết kế)

 Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần cho khách hàng.
 Gửi file gốc sau khi khách hàng duyệt mẫu.
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)
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5. Thiết kế Vỏ hộp

Mô tả

Dịch vụ

Thời
gian

Chi phí

 Thiết kế Vỏ hộp dựa trên ý tưởng và yêu cầu của

Gói

khách hàng.

800.000 VNĐ

 Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản

Vỏ hộp
Basic

phẩm để làm mẫu.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần cho khách hàng.

3-5

(Giá cho 1 sản

ngày

phẩm thiết kế)

5-7

1.500.000 VNĐ

 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

 Tiếp nhận ý tưởng và tư vấn cho khách hàng giải
pháp phù hợp.
 Thiết kế Vỏ hộp đảm bảo mục đích quảng cáo và

Gói
Vỏ hộp
Plus

ngày

(Giá cho 1 sản

Marketing.
 Mục đích: quảng bá sản phẩm online, hình dung sản

phẩm thiết kế)

phẩm để làm mẫu.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần cho khách hàng
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)
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6. Thiết kế Thẻ đeo, thẻ KH

Mô tả

Dịch vụ

Thời gian

Chi phí

 Thiết kế Thẻ đeo đảm bảo tính logic, chứa đựng
đầy đủ thông tin cần thiết.
Thẻ đeo:
Thẻ HSSV,
Thẻ Nhân

250.000 VNĐ

 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần
 Đảm bảo chất lượng màu sắc thành phẩm và dùng

1 - 2 ngày

(Giá cho 1 sản
phẩm thiết kế)

cho việc in ấn theo tiêu chuẩn màu CMYK –

viên
Offset.
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

 Thiết kế Thẻ đảm bảo tính logic, chứa đựng đầy đủ
thông tin cần thiết.

2 - 3 ngày

350.000 VNĐ

 Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, sử dụng tone màu
Thiết kế thẻ
quà tặng

phù.
 Tính nhận diện thương hiệu cao.

(Giá cho 1 sản
phẩm thiết kế)

 Truyền tải thông điệp hấp dẫn, hiệu quả.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần.
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

Page 10

 Thiết kế Thẻ đảm bảo tính logic, chứa đựng đầy đủ
thông tin cần thiết.
 Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, sử dụng tone màu
phù hợp với sản phẩm, dịch vụ và nhãn hàng.
Thẻ bảo
hành

2 - 3 ngày

400.000 VNĐ

 Tính nhận diện thương hiệu cao.

(Giá cho 1 sản

 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần.

phẩm thiết kế)

 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

7. Thiết kế Profile

Mô tả

Dịch vụ

Báo giá

 Khách hàng cung cấp nội dung, hình ảnh chi tiết cho
từng trang.
 Cung cấp demo cho khách hàng lựa chọn.

Thiết kế bìa Profile:
400.000VNĐ

 Thiết kế Profile bìa (1 mẫu).

Gói
Profile Basic

 Thiết kế Profile nội dung (1 mẫu).
 Hiệu chỉnh thiết kế (3 lần).

Nội dung profile:
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 Khách hàng được nhận toàn bộ file gốc.

200.000 VNĐ/trang

 Thời gian thực hiện: phụ thuộc vào số trang của quyển
Profile.
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

 Tư vấn nội dung và cấu trúc Profile cho khách hàng.
 Biên tập và viết nội dung thỏa mãn các tiêu chí
Bìa profile:
Marketing.
 Cung cấp cho khách hàng 2 mẫu thiết kế để khách hàng
lựa chọn.

500.000VNĐ700.000VNĐ

 Thiết kế Profile bìa (2 mẫu).

Gói
Profile Plus

 Thiết kế Profile nội dung (2 mẫu).
 Hiệu chỉnh thiết kế thiết kế: 3 lần.
 Khách hàng được nhận toàn bộ file gốc.
 Thời gian thực hiện: phụ thuộc vào số trang của quyển

Nội dung profile:
250.000VNĐ300.000VNĐ/ trang

Profile.
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)
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8. Nhận diện văn phòng

Mô tả

Thời gian

Chi phí

5 – 7 ngày

1.500.000VNĐ –

Thực hiện thiết kế trọn bộ:
 Bìa đĩa CD công ty
 Phong bì thư
 Bìa kẹp file
 Thẻ nhân viên
 Cốc, bút, thước
 Đồng phục, Ô, dù, Túi

2.000.000VNĐ

 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)
 Thiết kế thêm Bảng biển văn phòng : 500.000VNĐ
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II – THIẾT KẾ IN ẤN
1. Thiết kế Phong bì thƣ

Mô tả

Dịch vụ

Thời gian

Chi phí

 Dành cho khách hàng không có yêu cầu cao về kỹ
thuật.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần dựa trên bản thiết kế hoàn

Gói
Phong bì
Basic

350.000 VNĐ chỉnh.
 Khách hàng được nhận file ảnh thiết kế mẫu.

3 - 5 ngày

500.000 VNĐ
(Giá cho 1 sản

 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

phẩm thiết kế)

 Dành cho khách hàng có yêu cầu cao về kỹ thuật.
 Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả
Marketing.

Gói
Phong bì
Plus

 Thiết kế 2 bản demo để khách hàng lựa chọn.

5 - 7 ngày

700.000 VNĐ

 Hỗ trợ chỉnh sửa 3 lần dựa trên mẫu.

(Giá cho 1 sản

 Khách hàng được nhận file ảnh thiết kế mẫu.

phẩm thiết kế)

 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)
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2. Thiết kế bìa đĩa CD

Mô tả

Dịch vụ

Thời gian

Chi phí

3 - 5 ngày

500.000 VNĐ

 Thiết kế bìa đĩa CD dựa trên ý tưởng và yêu cầu
của khách hàng.
 Đảm bảo yếu tố màu sắc, bố cục, hình ảnh đạt yêu

Gói
CD Basic

cầu thẩm mỹ.
 Bàn giao file gốc thiết kế.

(Giá cho 1 sản

 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần cho khách hàng.

phẩm thiết kế)

 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

 Tiếp nhận ý tưởng và tư vấn cho khách hàng giải
pháp phù hợp.
 Thiết kế Bìa đĩa CD đảm bảo mục đích quảng cáo
và marketing đối với sản phẩm cho doanh nghiệp.

Gói
CD PLus

 Đảm bảo yếu tố thẩm mỹ về màu sắc, bố cục, hình
ảnh.
 Bàn giao file thiết kế gốc.

5 - 7 ngày

800.000 VNĐ
(Giá cho 1 sản
phẩm thiết kế)

 Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần cho khách hàng.
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)
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3. Thiết kế Thiệp mời

Mô tả

Dịch vụ

Thời gian

Báo giá

 Thiết kế dành cho khách hàng không có yêu cầu
quá cao.
300.000 VNĐ -

 Thiết kế đảm bào màu sắc hài hòa, chứa đựng

Gói
Thiệp Basic

đầy đủ thông tin mà khách hàng cung cấp.

2 - 3 ngày

400.000 VNĐ

 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần

(Giá cho 1 sản

 Khách hàng được nhận file gốc thiết kế.

phẩm thiết kế)

 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

 Thiết kế thiệp mời đảm bảo tính thẩm mỹ và kỹ

Gói

thuật thiết kế chuyên nghiệp.

500.000 VNĐ -

 Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần trên sản phẩm hoàn thiện

Thiệp Plus

cho khách hàng.
 Khách hàng được nhận hoàn toàn file gốc thiết kế.
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

3 - 7 ngày

700.000 VNĐ
(Giá cho 1 sản
phẩm thiết kế)
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4. Thiết kế Bìa sách

Mô tả

Dịch vụ

Thời gian

Báo giá

 Thiết kế bìa sách ấn tượng.

Gói

 Thiết kế 2 mẫu để khách hàng lựa chọn.

1.000.000 VNĐ

 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần.

Bìa sách
Basic

 Khách hàng được nhận toàn bộ file gốc thiết kế.

5 - 7 ngày

(Giá cho 1 sản
phẩm thiết kế)

 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

 Thiết kế bì sách ấn tượng, đảm bảo quy chuẩn.
 Thiết kế 3 mẫu demo để khách hàng lựa chọn.
2.000.000 VNĐ-

 Hỗ trợ chỉnh sửa tối đa 3 lần trên mẫu được

Gói
Bìa sách
Plus

duyệt.

7 ngày

3.000.000 VNĐ

 Khách hàng được nhận toàn bộ file gốc thiết kế.

(Giá cho 1 sản

 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

phẩm thiết kế)
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5. Thiết kế Album ảnh

Dịch vụ

Mô tả

Thời gian

300.000 VNĐ

Thực hiện thiết kế:

Gói
Album Basic

 10 trang album

Báo giá

1 - 2 ngày

 2 ảnh phóng

(Từ trang 11: 25.000đ/
trang)

 2 ảnh để bàn

(Giá cho 1 sản phẩm thiết
kế)

400.000 VNĐ

Thực hiện thiết kế:

Gói

 15 trang album

2 - 3 ngày

 2 ảnh phóng

Album Plus

(Từ trang 16: 25.000đ/
trang)

 2 ảnh để bàn

(Giá cho 1 sản phẩm thiết
kế)

450.000 VNĐ

Thực hiện thiết kế:

Gói

 20 trang album

3 - 4 ngày

(Từ trang 21: 25.000đ/
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Album Max

 2 ảnh phóng

trang)

 2 ảnh để bàn

(Giá cho 1 sản phẩm thiết
kế)

6. Thiết kế hóa đơn (VAT)

Dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Chi phí

5 - 6 ngày

500.000VNĐ

 Thiết kế hóa đơn theo mẫu KH yêu cầu.
 Số lượng: 1 mẫu
 Màu sắc trên hóa đơn: không giới hạn.

Gói
Hóa đơn Basic

 Sửa chữa thiết kế: 1 lần.
 Nhận 1 CD Rom file gốc.

(Giá cho 1 sản

 Bản in mẫu hóa đơn chuẩn sau khi thiết kế.

phẩm thiết kế)

 Sử dụng thêm dịch vụ in ấn (giá liên hệ)

 Thiết kế hóa đơn theo mẫu KH yêu cầu.
 Số lượng: 2 mẫu
 Màu sắc trên hóa đơn: không giới hạn.

Gói

 Sửa chữa thiết kế: 2 lần.

7 ngày

1.000.000VNĐ
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Hóa đơn Plus

 Nhận 1 CD Rom file gốc.

(Giá cho 1 sản

 Bản in mẫu hóa đơn chuẩn sau khi thiết kế.

phẩm thiết kế)

 Giảm 10% - 20% khi sử dụng dịch vụ In ấn
(liên hệ)

7. Thiết kế Báo cáo thƣờng niên

Mô tả

Dịch vụ

Báo giá

 Khách hàng cung cấp nội dung, hình ảnh chi tiết cho
từng trang.
 Cung cấp demo cho khách hàng lựa chọn.

Thiết kế bìa Báo cáo:
400.000VNĐ

 Thiết kế Báo cáo thường niên bìa (1 mẫu).

Gói
Báo cáo Basic

 Thiết kế Báo cáo nội dung (1 mẫu).
 Hiệu chỉnh thiết kế (3 lần).

Nội dung Báo cáo:

 Khách hàng được nhận toàn bộ file gốc.

200.000 VNĐ/trang

 Thời gian thực hiện: phụ thuộc vào số trang của quyển
Báo cáo thường niên.
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 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

 Tư vấn nội dung và cấu trúc Báo cáo thường niên cho
khách hàng.
 Biên tập và viết nội dung thỏa mãn các tiêu chí
Marketing.
 Cung cấp cho khách hàng 2 mẫu thiết kế để khách hàng

Bìa Báo cáo:
500.000VNĐ700.000VNĐ

lựa chọn.

Gói
Báo cáo Plus

 Thiết kế Báo cáo bìa (2 mẫu).
 Thiết kế Báo cáo nội dung (2 mẫu).
 Hiệu chỉnh thiết kế thiết kế: 3 lần.
 Khách hàng được nhận toàn bộ file gốc.

Nội dung báo cáo:
250.000VNĐ300.000VNĐ/ trang

 Thời gian thực hiện: phụ thuộc vào số trang của quyển
Báo cáo.
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)
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8. Thiết kế Lịch

Mô tả

Dịch vụ

Thời gian

 Bản thiết kế bao gồm trang bìa và trang

Chi phí

Trang bìa: 700.000 VNĐ

nội dung.
Gói
Lịch Basic

Trang nội dung:

 Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần đối với trang bìa
và 1 lần đối với trang nội dung.

3 - 5 ngày

300.000 VNĐ

 Sử dụng thêm dịch vụ in ấn (giá liên hệ)

(Giá cho 1 sản phẩm thiết
kế)

 Bản thiết kế bao gồm trang bìa và trang
nội dung.
Gói
Lịch Plus

 Thiết kế 2 bản demo để khách hàng lựa

Trang bìa: 1.000.000VNĐ

chọn.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần đối với trang bìa

5 - 7 ngày

Trang nội dung:

và 1 lần đối với trang nội dung.
 Khách hàng được nhận toàn bộ file thiết

500.000 VNĐ

kế.
 Giảm 10% - 20% khi sử dụng dịch vụ In
ấn.

(Giá cho 1 sản phẩm thiết
kế)
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9. Thiết kế Tờ rơi

Mô tả

 Tư vấn và đưa ra giải pháp thiết kế tờ rơi phù

Kích thƣớc
thiết kế

Thời gian

Chi phí

A6

1 - 2 ngày

150.000 VNĐ

A5, A4

1 - 2 ngày

250.000 VNĐ

A3

2 - 3 ngày

400.000 VNĐ

hợp nhất cho khách hàng.
 Thiết kế ấn tượng, hình ảnh bắt mắt, tinh tế.
 Thiết kế theo quy chuẩn, đảm bảo hiệu quả
quảng cáo và hiệu quả truyền thông cho thương
hiệu.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần cho khách hàng.
 Khách hàng được nhận toàn bộ file gốc thiết kế.
 Sử dụng thêm dịch vụ in ấn (giá liên hệ)

10. Thiết kế Menu

Dịch vụ

Mô tả

 Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế tối

Thời gian

Chi phí

Trang bìa: 400.000-

ưu cho khách hàng.
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 Thiết kế 2 bản demo cho khách hàng lựa
Gói

2 - 5 ngày

600.000 VNĐ

( phụ thuộc

Trang nội dung:

vào số trang

200.000 VNĐ -

thiết kế)

300.000 VNĐ

chọn.
 Hỗ trợ chỉnh sửa thiết kế 1 lần dựa trên

Memu Basic

bản chính thức.
 Sử dụng thêm dịch vụ in ấn (giá liên hệ)

 Tư vấn và cung cấp giải pháp tối ưu cho

Trang bìa:

khách hàng.
 Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ và tính

5 - 7 ngày

700.000VNĐ –
1.000.000VNĐ

logic.
Gói

 Thiết kế 2 bản demo để khách hàng lựa
chọn.

Menu Plus

 Hỗ trợ chỉnh sửa bản thiết kế 2 lần dựa trên
sản phẩm hoàn chỉnh.

(phụ thuộc vào
số trang thiết
kế)

Trang nội dung:
400.000 VNĐ 500.000 VNĐ

 Khách hàng được nhận toàn bộ file gốc
thiết kế.
 Sử dụng thêm dịch vụ in ấn (giá liên hệ)
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11. Thiết kế Catalogue

Mô tả

Dịch vụ

 Thiết kế mới hoàn toàn.

Báo giá

Trang bìa:

 Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần đối với sản phẩm hoàn
Gói
Catalog Basic

400.000 VNĐ- 500.000 VNĐ

chỉnh.
 Khách hàng được nhận toàn bộ file gốc.

Trang thông tin:

 Thời gian hoàn thành: 3 ngày
 Sử dụng thêm dịch vụ in ấn (giá liên hệ)

200.000 VNĐ/trang
(Thiết kế số lượng lớn: Liên hệ)

 Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả

Trang bìa:

Marketing.
 Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.
Gói
Catalog Plus

600.000 VNĐ - 800.000VNĐ

 Hỗ trợ chỉnh sửa 3 lần đối với sản phẩm hoàn
chỉnh.

Trang thông tin:

 Khách hàng được nhận toàn bộ file gốc.
 Thời gian hoàn thành: 5-7 ngày.
 Sử dụng thêm dịch vụ in ấn (giá liên hệ)

300.000 VNĐ/ trang
(Thiết kế với số lượng lớn: Liên
hệ)
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III – THIẾT KẾ QUẢNG CÁO
1. Thiết kế Backdrop – Phông bạt

Mô tả

Dịch vụ

Thời gian

Báo giá

2 - 3 ngày

400.000 VNĐ

 Khách hàng có nhu cầu thiết kế Backdrop, phông
bạt với đầy đủ thông tin muốn truyền đạt mà
Gói
Backdrop Basic

không có yêu cầu cao về mỹ thuật.
 Sử dụng Backdrop sử dụng cho các chương trình
 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần.

(Giá cho 1 sản

 Giảm giá 10% đối với dịch vụ in ấn Backdrop.

phẩm thiết kế)

 Tính thẩm mỹ cao, phù hợp với khách hàng có
nhu cầu quảng cáo và Marketing thương hiệu.
 Khách hàng sử dụng mẫu thiết kế cho các chương
trình lễ hội, trung thu, sự kiện bán hàng,..
Gói

 Khách hàng tiến hành in ấn mẫu sản phẩm.

5 - 7 ngày

1.500.000 VNĐ

 Thực hiện demo 2 sản phẩm để khách hàng lựa
(Giá cho 1 sản

Backdrop Plus

chọn.
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 Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần đối với sản phẩm.

phẩm thiết kế)

 Giảm giá 10% đối với dịch vụ in ấn Pano

 Ý tưởng mới lạ nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả
Marketing.
 Ứng dụng: Sử dụng mẫu thiết kế cho in ấn và
Gói
Backdrop Max

các hình thức quảng bá sản phẩm và thương

2.500.000 VNĐ
1 - 2 tuần

hiệu, ra mắt sản phẩm.

(Giá cho 1 sản
phẩm thiết kế)

 Demo 3 sản phẩm để khách hàng lựa chọn.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 3- 4 lần
 Giảm giá 10% đối với dịch vụ in ấn Pano

2. Thiết kế Standee

Dịch vụ

Mô tả

Báo giá

 Thiết kế standee 2D, cơ bản.
 Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.
 Thiết kế đảm bảo chứa đựng đầy đủ nội dung, trình bày logic
Gói

theo yêu cầu của khách hàng.

300.000 VNĐ
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Standee Basic

 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần đối với sản phẩm hoàn chỉnh.

(Giá cho 1 sản

 Thời gian hoàn thành: 2-3 ngày.

phẩm thiết kế)

 Giảm giá 10% đối với dịch vụ in ấn Standee.

 Thiết kế standee 2D, phù hợp với quảng cáo, Marketing.
 Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.
 Đảm bảo tính logic và tính thẩm mĩ cho thiết kế: Nội dung
Gói
Standee Plus

hay, trình bày sáng tạo.

500.000 VNĐ

 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần đối với sản phẩm hoàn chỉnh.

(Giá cho 1 sản

 Thời gian hoàn thành: 3-5 ngày.

phẩm thiết kế)

 Giảm giá 10% đối với dịch vụ in ấn Standee

 Thiết kế dạng 3D, tạo hiệu quả vượt trội về quảng cáo và
Marketing.
 Đảm bảo tính logic và tính thẩm mĩ cho thiết kế: Nội dung hay,
Gói
Standee Max

trình bày sáng tạo.

1.000.000VNĐ 2.000.000 VNĐ

 Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần đối với sản phẩm hoàn chỉnh.

(Giá cho 1 sản

 Thời gian hoàn thành: 7-10 ngày.

phẩm thiết kế)

 Giảm giá 10% đối với dịch vụ in ấn Standee
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3. Thiết kế Pano – Áp phích

Mô tả

Dịch vụ

Thời gian

Báo giá

2 - 3 ngày

400.000 VNĐ

 Khách hàng có nhu cầu thiết kế pano, áp phích với
đầy đủ thông tin muốn truyền đạt mà không có yêu
cầu cao về mỹ thuật.
Gói
Pano Basic

 Sử dụng pano, áp phích trên website, facebook, các
mạng xã hội khác,... Hoặc sử dụng để gửi quảng cáo

(Giá cho 1 sản

online cho khách hàng.

phẩm thiết kế)

 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần.
 Giảm giá 10% đối với dịch vụ in ấn Pano

 Tính thẩm mỹ cao, phù hợp với khách hàng có nhu
cầu quảng cáo và Marketing thương hiệu.
 Khách hàng sử dụng mẫu thiết kế vào quảng cáo
Gói
Pano Plus

online, Facebook, Website, Zalo, v.v..
 Khách hàng tiến hành in ấn mẫu sản phẩm.

5 - 7 ngày

1.500.000 VNĐ

 Thực hiện demo 2 sản phẩm để khách hàng lựa
(Giá cho 1 sản
chọn.
phẩm thiết kế)
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 Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần đối với sản phẩm.
 Giảm giá 10% đối với dịch vụ in ấn Pano

 Ý tưởng mới lạ nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả
Marketing.
 Ứng dụng: Sử dụng mẫu thiết kế cho in ấn và các
Gói

hình thức quảng bá sản phẩm và thương hiệu

Pano Max

2.500.000 VNĐ
1 - 2 tuần

online, gửi mẫu, facebook, website...

(Giá cho 1 sản
phẩm thiết kế)

 Demo 3 sản phẩm để khách hàng lựa chọn.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 3- 4 lần
 Giảm giá 10% đối với dịch vụ in ấn Pano

4. Thiết kế Banner

Mô tả

Dịch vụ

 Thiết kế mới hoàn toàn.
 Bao gồm hiệu ứng chuyển động sinh động.

Hình thức

Báo giá

Banner flash cho

700.000 VNĐ

Website

 Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có trong
Gói
banner.
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Banner Flash

 Đảm bảo tính thẩm mỹ về bố cục, truyền đạt
thông điệp hiệu quả, phục vụ cho quảng cáo.

Banner flash cho

500.000 VNĐ

Facebook

 Số lần chỉnh sửa: 2 lần.
 Thời gian hoàn thành: 3 ngày

 Thiết kế mới hoàn toàn
 Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có trong

Banner tĩnh cho
Website

500.000 VNĐ

Banner.
Gói
Banner tĩnh

 Đảm bảo tính thẩm mỹ về bố cục, truyền đạt
thông điệp hiệu quả, phục vụ cho quảng cáo.
 Số lần chỉnh sửa: 2 lần

Banner tĩnh cho

300.000 VNĐ

facebook

 Thời gian hoàn thành: 3 ngày

 Thiết kế Banner/Ảnh cover hợp đồng theo
tháng.
 Hợp đồng tối thiểu 3 tháng.

Chiết khấu 10% 5 – 10 Banner/3

15%

tháng

 Thiết kế Banner theo dữ liệu và yêu cầu của
khách hàng.
Gói

 Đảm bảo tính thẩm mỹ về bố cục, truyền đạt
thông điệp hiệu quả, phục vụ cho quảng cáo.

Banner Max

 Số lần chỉnh sửa: 2 lần

Chiết khấu 15% 15 – 25

25%

Banner/3 tháng
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 Thời gian hoàn thành: linh động.
Chiết khấu 25% 25 – 40

40%

Banner/3 tháng

5. Thiết kế Poster

Mô tả

Dịch vụ

Thời gian

Báo giá

2 - 3 ngày

400.000 VNĐ

 Khách hàng có nhu cầu thiết kế Poster với đầy đủ
thông tin muốn truyền đạt mà không có yêu cầu cao
về mỹ thuật.
 Sử dụng poster cho website, facebook, các mạng xã
Gói
Poster Basic

hội khác,... Hoặc sử dụng để gửi quảng cáo online

(Giá cho 1 sản

cho khách hàng.

phẩm thiết kế)

 Hỗ trợ chỉnh sửa 1 lần
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)
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 Tính thẩm mỹ cao, phù hợp với khách hàng có nhu
cầu quảng cáo và Marketing thương hiệu.
 Khách hàng sử dụng mẫu thiết kế vào quảng cáo
online, Facebook, Website, Zalo, v.v...
Gói

 Khách hàng tiến hành in ấn mẫu sản phẩm thành
Poster, đặt ở gian hàng, cửa hiệu, v.v..

Poster Plus

 Thực hiện demo 2 sản phẩm để khách hàng lựa

5 - 7 ngày

1.500.000 VNĐ

chọn.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần đối với sản phẩm.
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

 Ý tưởng mới lạ, đảm bảo hiệu quả Marketing.
 Ứng dụng: Sử dụng mẫu thiết kế cho in ấn, đặt
poster ở các gian hàng, cửa hiệu, công ty. Sử dụng
cho các hình thức quảng bá sản phẩm và thương hiệu
Gói
Poster Max

online, gửi mẫu, Facebook, Website...

1 - 2 tuần

2.500.000 VNĐ

 Demo 3 sản phẩm để khách hàng lựa chọn.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 3- 4 lần
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)
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6. Thiết kế Brochure

Mô tả

Dịch vụ

Báo giá

 Thiết kế mới hoàn toàn.
 Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.

Trang bìa:

 Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần đối với sản phẩm hoàn chỉnh.
Gói Brochure
Basic

 Khách hàng được nhận toàn bộ file gốc.
 Thời gian hoàn thành: 3 ngày
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

400.000 VNĐ- 500.000 VNĐ
Trang thông tin:
200.000VNĐ/trang

 Thiết kế mới hoàn toàn.
 Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả

Trang bìa:

Marketing.
Gói Brochure
Plus

 Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có để thiết kế.
 Hỗ trợ chỉnh sửa 3 lần đối với sản phẩm hoàn
chỉnh.

600.000 VNĐ- 800.000VNĐ
Trang thông tin:
300.000 VNĐ/ trang

 Khách hàng được nhận toàn bộ file gốc.
 Thời gian hoàn thành: 5-7 ngày
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)
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7. Thiết kế Infographic

Mô tả

Dịch vụ

Thời gian

Báo giá

 Thiết kế Infographic theo nội dung có sẵn.
Gói

 Khách hàng cung cấp thông tin, ý tưởng và dạng

300.000 VNĐ -

hình ảnh.
Info Basic

 Thiết kế theo đúng yêu cầu của khách hàng, đảm

5 - 7 ngày

500.000 VNĐ
(Giá cho 1 sản

bảo tính thẩm mỹ cho sản phẩm.

phẩm thiết kế)

 Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần cho khách hàng
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

 Thiết kế Infographic giới thiệu sản phẩm.
 Thiết kế sản phẩm mới hoàn toàn.
 Khách hàng cung cấp thông tin cần thiết về sản
3 - 5 ngày

Gói

400.000 VNĐ-

phẩm.
Info Plus

 Thiết kế có hiểu biết về quảng cáo và Marketing.
 Giới thiệu sản phẩm bằng hình ảnh tăng tính sinh
động, hiệu quả và thu hút khách hàng tối ưu.

500.000 VNĐ
(Giá cho 1 sản
phẩm thiết kế)

 Thiết kế đảm bảo tính logic và tính thẩm mỹ.
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 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

 Thiết kế Infographic quy trình.
 Thiết kế sản phẩm mới hoàn toàn.
 Khách hàng cung cấp thông tin cần thiết về sản
700.000 VNĐ phẩm.
Gói
Info Max

 Quy trình đảm bảo nội dung hấp dẫn, sử dụng

5 - 7 ngày

1.000.000 VNĐ

yếu tố hình ảnh, biển đồ, biểu mẫu,… để trình

(Giá cho 1 sản

bày thông tin.

phẩm thiết kế)

 Khách hàng cung cấp thông tin quy trình.
 Đảm bảo tính thẩm mĩ và tính hữu dụng cho sản
phẩm.
 Khách hàng được hỗ trợ chỉnh sửa tối đa 2 lần.
 Giảm giá 10% - 20% cho dịch vụ In ấn (liên hệ)
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IV– DỊCH VỤ CHỈNH SỬA ẢNH
1. Chỉnh sửa Ảnh cƣới

Mô tả

Chi phí

 Tách nền/Chỉnh màu/Chuyển màu/Chỉnh rõ chi tiết/…theo yêu
cầu.
 Chỉnh ảnh có cắt ghép/Blend/.. theo yêu cầu.

Từ 50.000VNĐ/chi tiết/ảnh
(tùy theo yêu cầ và độ khó))

 Crop kích thước theo yêu cầuđể in.
 Thời gian: 1h - 24h
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

2. Chỉnh sửa Ảnh nghệ thuật

Dịch vụ

Mô tả

Chi phí

 Tách nền, làm rõ chi tiết, chuyển màu, …
 Đảm bảo đạt yêu cầu về việc chỉnh sửa.
Ảnh sản phẩm

 Hỗ trợ Crop kích thước ảnh để in

Từ 15.000VNĐ/chi
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 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

tiết/ảnh
(tùy theo yêu cầu)

 Tách nền xanh, trắng, thay trang phục,…
Ảnh thẻ

 Hỗ trợ Crop kích thước ảnh để in

Từ 50.000 VNĐ/ảnh

 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

 Chỉnh sửa ảnh chân dung: đen trắng, ảnh
Ảnh chân dung

màu,…

Từ 150.000VNĐ/ảnh

 Thực hiện chỉnh sửa, cắt ghép, Blend, hiệu
ứng,… theo yêu cầu
 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)

(tùy theo yêu cầu chỉnh sửa
của khách hàng)

 Thực hiện chỉnh sửa ảnh cá nhân, ảnh gia đình,
Ảnh theo yêu
cầu

ảnh lớp,…
 Chỉnh sửa, cắt ghép, Blend, hiệu ứng,… theo
yêu cầu.

Liên hệ

 Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (giá liên hệ)
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3. Phục chế Ảnh cũ

Mô tả

 Phục chế ảnh đen trắng

Chi phí

Từ 300.000VNĐ/ảnh

 Phục chế ảnh cũ bị mốc, mờ, nhòe,..
 Phục chế ảnh theo yêu cầu


(tùy theo yêu của của khách hàng)

Sử dụng thêm dịch vụ In ấn (liên hệ)
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B – LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

1. Đối với dịch vụ Thiết kế
Lựa chọn dịch vụ thiết kế đồ họa tại Thegioidohoa.com, sản phẩm thiết kế quý khách
nhận được sẽ đảm bảo:


Một mẫu thiết kế 100% mới.



Bố cục, nội dung, hình ảnh rõ ràng, hợp lý, sáng tạo.



Mẫu thiết kế chi tiết, đầy đủ, phản ánh rõ nét theo đúng yêu cầu của Quý khách.



Mẫu thiết kế ấn tượng, độc đáo phù hợp với mọi lĩnh vực hoạt động của Quý
khách hàng.



Thể hiện rõ nét tính nhận diện thương hiệu, nhãn hàng.



Hồ sơ thiết kế đầy đủ các file ảnh máy tính, file vector dùng cho in ấn. Đầy đủ
định dạng file cần thiết: GIF, JPG, PSD, EPS.



Cẩm nang hướng dẫn, bản thuyết minh ý nghĩa và cách sử dụng các thiết kế.



Quý khách có toàn quyền sở hữu và sử dụng mẫu thiết kế.



Được tư vấn chuyên nghiệp về xây dựng và phát triển thương hiệu từ những sản
phẩm thiết kế.



Hỗ trợ ưu đãi 10% - 15% cho dịch vụ In ấn nếu khách hàng yêu cầu số lượng lớn.
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2. Đối với dịch vụ Chỉnh sửa ảnh
Lựa chọn dịch vụ chỉnh sửa ảnh của Thegioidohoa.com quý khách hoàn toàn có thể yên
tâm nhận được:
 Một file ảnh chỉnh sửa, phục chế, cắt ghép, ….theo yêu cầu.
 Đảm bảo số lượng, thời gian theo cam kết.
 Miễn phí tư vấn các ý tưởng cho hình ảnh của quý khách.
 Quý khách tự do lựa chọn các Style.
 Quý khách được tham khảo 1 số mẫu , style đẹp từ kho giao diện của chúng tôi .
 Hỗ trợ chỉnh sửa lại tối thiểu 1 lần.
 Ưu đãi giá cho dịch vụ In ấn kèm theo.
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C – QUY TRÌNH TIẾP NHẬN DỊCH VỤ

Không chỉ mang đến những sản thiết kế chất lượng, đạt yêu cầu cao, Thegioidohoa.com
còn mang đến dịch vụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp với quy trình sau:

Bƣớc 1: Tiếp nhận yêu cầu


Khách hàng liên hệ với Thegioidohoa.com qua các kênh liên hệ trực tiếp hoặc gián
tiếp.



Đưa yêu cầu cần thiết kế: loại thiết kế, hình thức, …



Thegioidohoa.com tiếp nhận yêu cầu và tư vấn bước đầu cho Quý khách.

Bƣớc 2: Ký hợp đồng


Hai bên thương thảo và đi đến thống nhất thì tiến hành ký kết hợp đồng.



Sau khi ký hợp đồng, Quý khách vui lòng đặt cọc % chi phí được quy định trên
hợp đồng.



Tiếp đó, Thegioidohoa.com tiến hành cung cấp dịch vụ.

Bƣớc 3: Lên ý tƣởng thiết kế


Thegioidoahoa.com tiếp nhận yêu cầu, mong muốn và ý tưởng ban đầu của Quý
khách. Từ đó, Thegioidohoa.com sẽ lên ý tưởng thiết kế.
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Quý khách duyệt thiết kế.



Thegioidohoa.com sẽ chỉnh sửa thiết kế từ 2 – 3 lần để đôi bên đi đến sự thống
nhất.

Bƣớc 4: Tiến hành thiết kế


Thegioidohoa.com tiến hành thiết kế theo yêu cầu của kịch bản đã thống nhất.



Quý khách có thể đưa ra yêu cầu về chỉnh sửa thiết kế trong bước này. Tuy nhiên,
nếu yêu cầu chỉnh sửa vượt quá những gì được quy định trong hợp đồng, Quý
khách vui lòng thỏa thuận lại về chi phí cùng các điều khoản khác.



Thegioidohoa.com sẽ hỗ trợ chỉnh sửa sản phẩm thiết kế hoàn thiện tối đa 2 – 3
lần để đảm bảo sản phẩm khiến Quý khách hài lòng nhất có thể.

Bƣớc 5: Bàn giao và nghiệm thu


Thegioidohoa.com hoàn thiện sản phẩm thiết kế và bàn giao sản phẩm cho Quý
khách đúng hạn.



Quý khách nghiệm thu và thanh toán nốt % chi phí còn lại được quy định trên hợp
đồng đúng hạn và đúng số tiền.
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