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BÁO GIÁ THIẾT KẾ 

 

STT DỊCH VỤ Đơn giá/đ Ghi chú 

1 Thiết kế Thiệp mời 200.000 

- Gồm: 01 tờ thiệp, 01 phong bì   

- Đơn giá (01mẫu thiết kế) 

- Kích thước: 10x15cm, 15x15cm, 12x18cm 

- Khách hàng cung cấp đầy đủ nội dung gồm: Kích thước, màu 

sắc, logo, nhận diện thương hiệu… 

2 Name card – Card visit 200.000 

- Đơn giá (01mẫu thiết kế) 02mặt – Khách hàng muốn thêm 

lựa chọn + 50k/100k/option 

- Kích thước: 9x5.5cm 

- Khách hàng cung cấp đầy đủ nội dung gồm: Kích thước, màu 

sắc, logo, nhận diện thương hiệu… 

- Hỗ trợ in ấn với giá 75.000đ/hộp/100cái 

3 Tờ rơi, tờ gấp (Flyer – Brochure) 200.000 – 500.000 

- Đơn giá (01mẫu thiết kế - 02 mặt) 

- Kích thước: 10x15cm, A4 (21x29.7cm) – Gập đôi, gập 03 

- Khách hàng cung cấp đầy đủ nội dung gồm: Kích thước, màu 

sắc, logo, nhận diện thương hiệu, nội dung quảng cáo và hình 

ảnh chất lượng đi kèm (>1mb) 

- Hỗ trợ in test 01 mẫu thiết kế. 
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4 Poster 200.000 – 500.000 

- Đơn giá (01mẫu thiết kế - 01 mặt) 

- Kích thước: 60x90cm 

- Khách hàng cung cấp đầy đủ nội dung gồm: Kích thước, màu 

sắc, logo, nhận diện thương hiệu, nội dung quảng cáo và hình 

ảnh chất lượng đi kèm (>5mb) 

- Khách hàng có nhu cầu in ấn vui lòng liên hệ lại để báo giá 

chất liệu. 

5 Standee 300.000 – 500.000 

- Đơn giá (01mẫu thiết kế - 01 mặt) 

- Kích thước: 0.6x1m2; 0.6x1m6; 0.8x1m8 

- Khách hàng cung cấp đầy đủ nội dung gồm: Kích thước, màu 

sắc, logo, nhận diện thương hiệu, nội dung quảng cáo và hình 

ảnh chất lượng đi kèm (>5mb) 

- Khách hàng có nhu cầu in ấn vui lòng liên hệ lại để báo giá 

chất liệu. (Giá in ko kèm khung dựng standee) 

6 

 

Backdrop 

 

200.000 – 500.000 

- Đơn giá (01mẫu thiết kế - 01 mặt) 

- Kích thước: 2x3m, 3x5m… 

 (Khách hàng cung cấp kích thước sân khấu chính xác) 

- Khách hàng cung cấp đầy đủ nội dung gồm: Kích thước, màu 

sắc, logo, nhận diện thương hiệu, nội dung quảng cáo và hình 

ảnh chất lượng đi kèm (>5mb) 

- Khách hàng có nhu cầu in ấn vui lòng liên hệ lại để báo giá 

chất liệu. Màu sắc in ấn có thể sai lệch 15-20% tuỳ vào độ phủ 

màu của backdrop. 
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7 Logo 500.000 – 1.000.000 

- Đơn giá (01 – 02 option) 

- Kích thước: 900x900 pixel (Avatar Facebook) 

- Khách hàng cung cấp đầy đủ nội dung gồm: Tên thương 

hiệu, màu sắc phong thuỷ, style logo khách hàng đã tham khảo 

từ trước. 

8 Tem nhãn sản phẩm 250.000 – 500.000 

- Đơn giá (250k/ 01mẫu thiết kế - 500k/bộ sp (tem tròn, tem 

chữ nhật..) 

- Kích thước: tuỳ vào chất liệu và kích thước bao bì của khách 

hàng, giao động từ 4x4cm, 5x5cm, 5x6cm, 7x10cm… 

- Khách hàng cung cấp đầy đủ nội dung gồm: Kích thước, màu 

sắc, logo, nhận diện thương hiệu, nội dung và hình ảnh chất 

lượng đi kèm (>1mb) 

- Khách hàng có nhu cầu in ấn vui lòng liên hệ lại để báo giá 

chất liệu và số lượng tối thiểu (<50 cái) 

9 Profile Công ty (Brochure Doanh nghiệp) 
500.000/ 4trang  

1.000.000/ 8trang 

- Đơn giá (01mẫu thiết kế) - A4 tiêu chuẩn (2-7 ngày) 

- Quy chuẩn Profile là A3 gập đôi (A4 thành phẩm), đóng gim 

giữa (số trang là bội số của 4) – Khách hàng có nhu cầu làm 

kiểu tạp chí (số trang yêu cầu >30 trang) 

- Khách hàng cung cấp đầy đủ nội dung gồm: Kích thước, màu 

sắc, logo, nhận diện thương hiệu, nội dung quảng cáo và hình 

ảnh chất lượng đi kèm (>5mb) 

- Khách hàng có nhu cầu in ấn vui lòng liên hệ lại để báo giá 

chất liệu. 

*Thêm trang: 100k/trang (Gồm nội dung và hình ảnh) – Hỗ trợ 

thêm trang hình ảnh sản phẩm không tính tiền. 
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10 Menu 200.000 – 500.000 

- Đơn giá (01mẫu thiết kế) 

- Kích thước: Menu giấy: A5 – A4 (01mặt – 02 mặt) – Menu 

bảng treo: 60x90cm 

- Khách hàng cung cấp đầy đủ nội dung gồm: Kích thước, màu 

sắc, logo, nhận diện thương hiệu, nội dung quảng cáo và hình 

ảnh chất lượng đi kèm (>5mb) 

- Khách hàng có nhu cầu in ấn vui lòng liên hệ lại để báo giá 

chất liệu. 

*Phụ phí chuyển đổi kích thước hoặc kiểu dáng: 50k/lần -

Chỉnh sửa nội dung sau khi đã chốt final: 50-100k/lần. 

11 

Video 

Editor 500.000 

- Cắt dựng cơ bản: Thời lượng 5-10p-20p-30p 

- Dựng trên source có sẵn của khách hàng cung cấp. Kỹ sảo 

hình ảnh và âm thanh đơn giản, ghép dựng, xử lý màu sắc, 

hiệu ứng chuyển cảnh, chèn text… 

*Không bao gồm kỹ xảo hiệu ứng phức tạp. 

12 Logo intro 500.000 – 1.000.000 

- Thiết kế video intro (không bao gồm thiết kế logo) 

- Sử dụng kỹ xảo hiệu ứng đặc biệt.  

- Có tính phẩm mỹ tính phức tạp cao, sử dụng hiệu ứng âm 

thanh tốn phí để không dính bản quyền. 
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13 Bộ nhận diện thương hiệu 2.000.000 – 7.000.000 

- Logo doanh nghiệp: 03 option 

- Hệ thống tài liệu văn phòng: namecard, phong bì thư, tiêu 

đề thư, hoá đơn, bìa sổ, thư mời… 

- Hệ thống biển hiệu: Biển công ty, biển ngang, biển dọc, 

biển phòng ban, biển chỉ dẫn … 

- Hệ thống nhận diện thương mại: đồng phục công sở, đồng 

phục lao động, áo thun, mũ nón, quà tặng, cặp tài liệu, túi 

xách, … 

- Catalogue, Brochure giới thiệu, tờ rơi… 

 

(Bảng báo giá chưa bao gôm chi phí sản xuất – nếu khách hàng có yêu cầu) 

Thời gian 01 thiết kế hoàn thành từ 12 – 24 tiếng. Những danh mục tốn thời gian hơn vui lòng liên hệ trực tiếp Bộ phận thiết kế để được báo giá thời gian chính xác hơn. 
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