GÓI CHỤP SẢN PHẨM
1. Gói Phông Nền Trơn
Giá: 7.500.000vnđ
- Địa điểm chụp tại Trung Tâm TP. Cần Thơ. (Khách
hàng di chuyển xa hơn xin liên hệ, và hỗ trợ chi
phí di chuyển)
- Chụp tối đa từ 10-20 sản phẩm
- Thời gian chụp 2-3 giờ
- Chụp đủ các mặt sản phẩm từ trước sau trên dưới
mặt hông sản phầm.
- Khách hàng sẽ được tư vấn góc chụp phù hợp với
mỗi sản phẩm cần thể hiện.
- Sử dụng thiết bị chuyên dụng và ánh sáng tự nhiên
trong suốt buổi chụp
Hoàn Thiện Sản Phẩm
- chỉnh sửa 4 ảnh hoàn thiện chuyên nghiệp.
- Giao file số lượng từ 50-150 file
- Màu sắc và hình ảnh gần với thực tế.
2. Gói chụp sản phẩm theo Concept
Giá: 9.500.000vnđ
- Địa điểm chụp tại Trung Tâm TP. Cần Thơ. (Khách hàng di chuyển xa hơn
xin liên hệ, và hỗ trợ chi phí di chuyển)
- Thời gian chụp 2-3 giờ ( thời gian setup trước khi chụp 1 giờ)
- Chụp tối đa từ 10-20 sản phẩm
- Kết hợp với Concept của khách hàng để trình bày sản phẩm phù hợp với
sản phẩm.
- Khách hàng được tư vấn góc chụp phù hợp trên từng sản
phẩm.
- Sử dụng thiết bị chuyên dụng và ánh sáng chuyên nghiệp
trong suốt thời gian chụp.
Hoàn Thiện Sản Phẩm
- chỉnh sửa 4 ảnh hoàn thiện chuyên nghiệp.
- Giao file số lượng từ 50-150 file.
- Màu sắc và hình ảnh gần với thực tế
3. Gói chụp sản phẩm theo Concept Chuyên Nghiệp
Giá: 15.000.000-25.000.000vnđ
- Địa điểm chụp tại Trung Tâm TP. Cần Thơ. (Khách hàng di chuyển
xa hơn xin liên hệ, và hỗ trợ chi phí di chuyển)
- Thời gian chụp 2-3 giờ ( thời gian setup trước khi chụp 1 giờ)
- Chụp tối đa từ 10-20 sản phẩm
- Lên concept và trình bày và tư vấn phù hợp với từng sản phẩm
theo yêu cầu và kinh phí của khách hàng.
- Khách hàng được tư vấn góc chụp phù hợp trên từng sản
phẩm.
- Sử dụng thiết bị chuyên dụng và ánh sáng chuyên nghiệp
trong suốt thời gian chụp.
Hoàn Thiện Sản Phẩm
- chỉnh sửa 4 ảnh hoàn thiện chuyên nghiệp.
- Giao file số lượng từ 50-150 file.
- Màu sắc và hình ảnh gần với thực tế

