
Address: 
339/46 Le Van Sy street, Ward 13, District 

3, Ho Chi Minh city.
Email: contact@ebrand.vn
Website: www.ebrand.vn

PHOTO SHOOTING
QUOTATION
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“ Hình ảnh sản phẩm là ấn tượng ban đầu tạo dựng nhận thức nơi người 
dùng. Studio của eBrand sẵn sàng thổi hồn vào sản phẩm để thương hiệu 
của bạn có những shot hình hấp dẫn nhất..”

Hình ảnh thương hiệu - Hãy để chuyên gia thương hiệu phơi sáng.



1. Công ty bạn đang có nhu cầu chụp ảnh cho: 
 Nhân viên, sản phẩm, sự kiện đáp ứng cho nhu cầu làm Profile, website, tư liệu truyền thông Digital, in ấn…..
 Hãy để eBrand đồng hành cùng công ty bạn, tạo ra những bức ảnh đẹp, chất lượng làm thõa mãn nhu cầu
  truyền thông thu hút khách hàng  và các đối tác.
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 Vì sao bạn chọn eBrand: 
Chúng tôi tự tin hiểu được nhu cầu của khách hàng bằng những kinh nghiệm và năng lực chuyên môn . Với
kinh nghiệm gần 6 năm trong các lĩnh vực 
 •  Digital Marketing: eBrand là đơn vị thực hiện Học viện EOS Canon: 
 

3.

2.

Đây là cộng đồng dành cho những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và 
bán chuyên sử ng sản phẩm DSLR . Ở đây chúng tôi chia sẽ ảnh, video, 
kiến thức, kinh nghiệm về nhiếp ảnh và máy ảnh.
 

Từng cộng tác cùng với công ty Canon Marketing Việt Nam trong suốt 
3 năm , đến nay , chúng tôi sở hữu nguồn nhân lực chuyên nghiệp từ 
các nhiếp ảnh gia tác nghiệp đa dạng thể loại ảnh.
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3.

•  Sở hữu www.khacnhap.com - website chuyên về tranh cổ động tinh thần , trang trí cho văn phòng.
Điểm khác biệt là tất cả các ảnh đều do Studio của eBrand sáng tạo ý  tưởng và tiến hành  sản xuất.
 

•  Khách hàng hiện tại của chúng tôi



Photo Shooting Quotation: 
         

            
          
 Ghi chú:  
                     •  Phí trên đã bao gồm:  Thuế GTGT, Studio - Photographer, Hậu kỳ, Trang thiết bị, Phí quản lý
  •  Đây là gói chụp ảnh chỉ bao gồm retouch và tách nền
  •  Chụp theo concept và phụ kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
                Thank you

3.

•  Studio đạt tiêu chuẩn
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 Và lý do bạn nên chọn eBrand là vì chúng tôi luôn đưa ra mức giá hợp lý.

Gói sản phẩm ĐVT Số lượng Thành tiền Ghi chú

Gói 1 Photo 30 1.650$

Gói 2 Photo 50 2.970$

Gói 3 Photo 100 4.455$

Currency: USD


