BẢNG BÁO GIÁ
Số:

/BG.CCE - Khách hàng

ngày

tháng

năm

BÁO GIÁ TỔNG HỢP
NHÂN SỰ HỖ TRỢ TỔ CHỨC

1

Phát tờ rơi, cao trên 1m60, xinh xắn

Người/giờ

850,000 Tối thiểu 2 giờ

Giới thiệu sản phẩm cao trên 1m65, ngoại hình đẹp

Người/giờ

100,000 Tối thiểu 3 giờ

Lễ tân - PGs / PBs
Làm survey, lấy & tổng hợp thông tin phản hồi từ khách hàng

Quay phim
2
Chụp ảnh

Survey

Lễ Tân, Nữ >= 1m65, đẹp, giao tiếp tốt

Người/giờ

Quay phim bán chuyên nghiệp

Máy/buổi

Quay Fly camera
Quay phim chuyên nghiệp và xuất DVD đã dựng phim theo kịch
bản

500,000 Áo dài đỏ
1.500.000 - 2.000.000
2.500.000 Làm việc 3-4h/buổi

Máy/buổi

3.000.000

Chụp ảnh bán chuyên nghiệp

Thợ/buổi

1.500.000 - 2.000.000

Chụp ảnh chuyên nghiệp. Sản phẩm gồm 1 DVD ảnh, 1 album
ảnh cao cấp 20 trang ( khổ 20 x 30)

Thợ/buổi

3.000.000

Làm việc 3-4h/buổi

4

Đạo diễn

Đạo diễn các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi,
thời trang, thanh lịch,…

Người

5

Biên đạo múa

Biên đạo múa theo yêu cầu khách hàng

Người

6

Chuyên viên PR

Biên tập nội dung các bài PR

7

Bảo vệ

Bảo vệ sự kiện .Làm việc chuyên nghiệp

Người/giờ

8

Cộng tác viên

Phát tờ rơi, roadshow, hỗ trợ làm sự kiện, …

Người/buổi

Suplier

Điều phối PG, hỗ trợ làm sự kiện

Người/giờ

Biên - phiên dịch viên

Anh - Pháp - Trung - Hàn - Nhật - Nga

Người/buổi

9

2.000.000 - 4.000.000

Bài

Call Tùy theo quy mô chương trình
Tùy theo yêu cầu
Call
80,000
200,000 Làm việc 2-3h/buổi
90,000

Giá thay đổi tùy theo công việc

HẠNG MỤC SÂN KHẤU

Bục sân khấu
1
Dựng cảnh sân khấu

Sân khấu gồm khung sắt, lót ván sàn, thảm đỏ hoặc xanh/xám.
Cao từ 0.5m ~ 0.8m.

m2

70.000-100.000

Cao từ 20-40 cm,lót ván sàn trải thảm đỏ

m2

70,000

Sân khấu: khung sắt, mặt phủ pallet nhựa và trải thảm đỏ

m2

90,000

Cao 20-40cm ,phủ bạt Hìflex trắng hoặc màu

m2

85,000

Thiết kế thi công dựng cảnh theo marquette của khách hàng

m2

từ 120,000

Có thể thiết kế, thi công, trang
trí sân khấu tùy yêu cầu

Có thể thiết kế, thi công, trang
trí sân khấu tùy yêu cầu

1

Mái che

2

3

Màn hình LED

Âm thanh

Mái che sân khấu khung thép metroform, mái bạt cao cấp Hàn
Quốc

m2

Màn hình led P 7.62 indoor - Dựng phông sân khấu Trong nhà

m2

Màn hình led P5 indoor

m2

Âm thanh trong nhà đơn giản gian hàng hội chợ, gồm 02 cặp
loa full 400W, mixer 02 channel, 2-3mic, đầu DVD
Âm thanh đơn giản, phục vụ trong không gian nhỏ, chương
trình đơn giản (hội nghị) gồm:
- 2 loa subbass 1000W, 2 loa full 500W
- 1 đầu DVD
- 2 mic không dây & chân mic (cao)
- 01 Mixer 16 channel; 01 Equalizer ;01 Crossover ;
02Compressor
- 01 Power + 01 laptop +Nhân viên kỹ thuật âm thanh
Âm thanh đơn giản, phục vụ trong không gian lớn, chương trình
có ca múa nhạc cơ bản, gồm:
- 2 loa subwoffer 1000W, 4 loa fullrange 800W,2 loa monitor
350 W
- 1 đầu DVD - MD
- 4 mic Sheihensher không dây & 2 chân mic
- 01 Mixer 24 channel; 02 Equalizer; 02 Crossover ; 02Sponcer ;
04Amplier ,1 Noise gate
- 03 Compressor+ cáp tín hiệu,cáp kết nối đồng bộ
- 01 laptop & người chỉnh nhạc
Âm thanh quy mô, phục vụ ca múa nhạc, thời trang ngoài trời
(danh sách trang thiết bị phụ thuộc quy mô cụ thể)
Ánh sáng đơn giản, phục vụ ca múa nhạc quy mô nhỏ, gồm hệ
thống : - - 10 đèn par 1000w/ par đủ màu
- 2 đèn cầu xoay đủ màu
- 2 Movinghead ; cột đèn chữ 3m
- 1 bàn mixer điều khiển ánh sáng
- Cáp tín hiệu, cáp điện 3 pha đèn+ 1 máy tạo khói + thiết bị kỹ
thuật đồng bộ

4

Ánh sáng

Ánh sáng phục vụ ca múa nhạc, thời trang quy mô trung bình: 16 par 64 max 1000w đủ màu + 2 cột đèn 3m
- 6 Parled 48 bóng,(gồm màu xanh dương, hồng ngọc, đỏ,
vàng, tím, xanh lục ... )
- 1 đèn follow spot 2000w,
- 4 đèn Movinghead 1000w,
- Bộ nguồn điều khiển đèn + máy khói
- 1 mixer đèn điều khiển màu,
- Cáp điện 3 pha, cáp tín hiệu đèn
- Nhân viên kĩ thuật trực, điều khiển tín hiệu

số lượng >20m2
1.000.000 http://chothuemaychieu.com.vn/
cho-thue-may-chieu/190/cho900,000
thue-man-hinh-led.html

Bộ

800,000

Bộ

1.800.000

Quy mô trang thiết bị & Chi phí
điều chỉnh tùy theo quy mô
chương trình
Bộ

3.000.000

Bộ

Từ 5,000,000-20.000.000

Bộ

1.800.000

Bộ

3.500.000

Với các gói dịch vụ lớn hơn,
tính chất chuyên nghiệp hơn thì
yêu cầu kĩ thuật, cấu hình thiết
bị cũng cao hơn rất nhiều.

bị cũng cao hơn rất nhiều.

Ánh sáng quy mô, phục vụ ca múa nhạc, thời trang quy mô lớn
(danh sách trang thiết bị phụ thuộc quy mô cụ thể)

Bộ

từ 4,500,000

5

Đèn Skyline

Đèn chiếu bầu trời ,công suất 4000W

Cái

1.500.000

6

Đèn Halogen

Đèn halogen hắt sáng

Bộ

100,000

7

Bục phát biểu

Bục gỗ hoặc inox, in ấn & cắt dán logo theo yêu cầu

Bục

250,000 Nhiều mẫu

Khung sắt hộp 30x30mm

m2

60,000

Bạt của khách hàng mang
tới,chi phí đã bao gồm nhân
công và phụ liệu lắp đặt. - Số
lượng>20m2 :50,000/m2 ,

Khung sắt hộp + in bạt Hiflex

m2

100,000

Lắp ở vị trí đơn giản+bao gồm
công set-up:

Cường độ sáng 3500 ansi, Độ phân giải XGA ( 1248 x 976 Piexls)

Cái

650,000

Máy chiếu + Màn chiếu Cường độ sáng 5000 ansi, Độ phân giải XGA ( 1624 x 1248
Piexls) -Độ tương phản: 500:1 (full on/full off) -Số màu hiển thị:
16.777.216 màu

Cái

2.500.000

Màn chiếu 100 inches chân chữ A

Bộ

200,000

KT: 2,15m x 2,15m, có thêm banner in Logo nội dung chương
trình bằng bạt Hiflex lắp dưới chân màn chiếu

Bộ

800,000

Màn hình LCD 32 inches

Cái

400,000

Màn hình 42 inches

Cái

600,000

Màn hình 50 inches

Cái

1.500.000

8

9

10

11

Backdrop

Màn chiếu

Màn hình LCD

12

Đầu máy Karaoke

Đầu Karaoke 6 số, Trên 4.100 bài hát Việt - Anh.Kèm theo đĩa,
danh mục bài hát.

Máy

350,000

13

Máy bong bóng

Thổi bong bóng xà phòng

Máy

150,000

14

Máy phun khói

Tạo hiệu ứng sương khói cho các tiết mục biểu diễn

Máy

250,000

Máy bắn kim tuyến 02 nòng (chưa gồm kim tuyến)

Máy

200,000

15

Máy + Pháo kim tuyến
Nòng kim tuyến (dành cho 1 phát bắn)

Nòng

50,000

Pháo phun lửa, kích hoặt bằng điện, không gồm lắp đặt

Quả

80,000

Pháo lửa + Công lắp đặt

Quả

120,000

Pháo phun lửa xoay vòng, kích cháy bằng điện

Quả

200,000 không gồm lắp đặt

16

17

Pháo lửa

Pháo xoay

18

Trực thăng, có phun khói màu biểu diễn

Chiếc

3.500.000

Dân dụng, có phun khói màu biểu diễn

Chiếc

2.700.000

Đã bao gồm người điều khiển

Máy bay mô hình

HẠNG MỤC NHÀ BẠT - PHỤC VỤ TỔ CHỨC

1

2

3

Nhà bạt Không gian

Nhà bạt metro-form, khung struss 30x30cm,. Khẩu độ:5m x
10m, 5m x 15m

m2

70,000 số lượng trên 100m2

Nhà Bạt 4m x 6m

Nhà bạt metro-form, khung struss 15x15,nhiều kích cỡ tùy
chọn. Khẩu độ:3m x 3m, 4m x 6m

m2

65,000

Nhà Bạt phi

Nhà bạt khung sắt phi 42,kích cỡ tùy chọn.

m2

50,000

Ruy băng quấn trụ nhà bạt (xanh/đỏ/trắng/xám)

Trụ

60,000

Ruy băng lượn sóng trên trần nhà bạt

m2

45,000

Dù tròn đường kính 15m, lắp vị trí đơn giản

Bộ

3.500.000

Dù tròn đường kính 20m, lắp vị trí đơn giản

Bộ

4.500.000

Trang trí nhà bạt

Dù bung

4

Dù cà phê

KT cao 2.5m đường kính 2m,mái phủ vải trắng đỏ

Cây

250,000

5

Palet

Pallet nhựa Vinyl ,cao 5cm

m2

35,000

Ghế sắt hoặc inox lưng dựa có nệm, bọc vải trắng, nơ xanh/đỏ

Cái

25,000 > 100 ghế : 25000đ/ghế

Ghế Banquete nơ xanh

Cái

35,000

Ghế Inox không dựa

Cái

8,000

Ghế dựa xuân hòa cao cấp

Cái

50,000

Ghế nhựa không dựa. Cao 0.5m

Cái

5,000

Ghế nhựa có dựa

Cái

8,000

Bàn khách Vip, lễ tân. Bàn gỗ có khăn bàn trang trí. KT: 1,2m x
0.5 m x 0.7m

Cái

70,000

Bàn tiệc tròn Inox. Có khăn bàn trang trí. ĐK: 1.1m

Cái

85,000

Bàn quầy bar – bàn tròn một chân đứng:cao 1,1m, mặt bàn gỗ
đường kính 60cm, bao gồm khăn phủ bàn dài tới chân, có thắt
nơ hông khăn bàn trắng.

Cái

200,000 > 10 bộ : 130,000đ/bộ

Ghế bar – ghế quầy bar – ghế ly .Chân inox, xoay, nâng lên và
hạ xuống được

Cái

200,000 > 10 bộ : 130,000đ/bộ

6

Ghế ngồi

Bàn
7
Bàn + Ghế Bar

8

Bảng tên đại biểu

Bảng meca 2 mặt, KT: 30cm x 10cm

Cái

30,000 Bao gồm cả nội dung in

9

Thảm

Thảm nhung (nhiều màu đỏ, xám, xanh )

m2

20,000 Khổ 2m

10

Barrie - Trụ Inox

11

Quạt công nghiệp

Trụ Inox + dây nhung đỏ có nơ hai đầu ngăn phân luồng lối đi

Cọc

30,000

Quạt treo tại vị trí treo có sẵn

Cái

250,000

Quạt đứng

Cái

250,000

12

Quạt phun sƣơng

Đã bao gồm hệ thống dây ống nước

Máy

300,000

13

Máy nóng - lạnh

Máy làm nóng lạnh trực tiếp nước uống (640W)

Máy

150,000

14

Máy Lạnh đứng

Máy điều hòa đứng phòng VIP,công suất 2-5 HP

Máy

5,000,000 -7,000,000

15

Máy phát điện

Máy công suất từ 3-5KVA, chưa gồm tiền dầu

Máy

16

Nhà WC lƣu động

Phòng Nam và Nữ

Nhà

7.000.000

17

Thùng rút thăm

Chất liệu meca, KT: 40cm x 40cm

Cái

200,000

18

Thẻ có dây đeo

Thẻ BTC, phóng viên

Cái

19

Bộ đàm

Bộ đàm Icom V80 hoạt động trong bán kính 2 km, âm thanh rõ
ràng

Cái

180,000

20

Bảng chỉ dẫn

Chân chữ L, khung sắt, format, dán decal

Bảng

100,000

4,500,000

Đã bao gồm công vệ sinh thu
dọn

20,000 Chưa bao gồm in ấn nội dung

Có bộ tai nghe và micro đeo
tai, nhận giọng nói tự động

DỤNG CỤ NGHI THỨC LỄ KHÁNH TIẾT
1

Khánh thành/khai
trƣơng

Bộ

70,000

Trụ hoa tươi, dải lụa đỏ, kéo

Bộ

Thiết kế theo yêu cầu

Bộ/Người

Từ 1.500.000 đến 2.000.000

Bục xúc cát có nơ trang trí. KT : 6m x 0.4m x 0.4mXẻng inox,
Bao tay vải, Mũ bảo hộ (dán logo chủ đầu tư/dự án)
2

Động thổ/khởi công
Pháo trang kim
Bàn ấn nút khởi công. Ván MDF phun PU, in ấn trang trí theo
yêu cầu, đèn xoay + còi hú...

3

Tối thiểu là 3 bộ dành cho 2
người cắt

Khay, vải đỏ phủ khay, dải lụa đỏ, hoa vải,kéo khảm rồng

Bộ vải phủ bảng hiệu

Vải đỏ phủ bảng hiệu
Dây kéo vải phủ + hoa, nơ vải trang trí

Cái
Bộ/Người
m2
Bộ/người

100,000
Tùy theo thiết kế
55,000
40,000 Tối thiểu 2 người kéo màn

PHỤC VỤ ĐẠI BIỂU
1

2

Hoa cài đại biểu

Tiệc trà Teabreak

Hoa vải + đuôi nheo in logo và tên chương trình

Cái

12,000 Từ 40 cái trở lên

Hoa Lan tươi cài áo vip

Cái

10,000

Bao gồm nước, trái cây, bánh ngọt, café, trà,..

Suất

50.000 - 80.000 Tối thiểu 50 suất, gồm phục vụ

Tùy set menu Gồm phục vụ

3

Tiệc mặn - Buffet

Menu theo yêu cầu, chưa gồm bàn-ghế

Phần

4

Rƣợu Champagne

Rựou Champagne Nga 7 đồng tiền

Chai

300,000

5

Ly champange

Ly thủy tinh chân cao, thân bầu.

Cái

10,000

Dụng cụ tiệc

Dĩa bày thức ăn

cái

Trang bị sẵn theo tiệc

6

Tháp ly Champagne

Tháp ly 7 tầng 108 ly

bộ

600,000

7

Dù cây

Dù che mưa, nắng

Cây

50,000

8

Túi xách giấy

Túi giấy đựng quà tặng ,chất liệu giấy for cao cấp ,kich thuớc
20x30x8cm

Cái

20,000

In tối thiểu 100 cái,giá thay đổi
theo kich thuớc & số luợng

CHO THUÊ TRANG PHỤC
1

Áo dài đỏ/xanh

Quần trắng/vàng

Bộ

Áo dài cách tân

Bộ

Băng đeo lễ tân

Bộ

50,000
30,000
Tùy theo yêu cầu Có thể thiết kế & may theo yêu cầu

2

Váy PG

Nhiều mẫu để lựa chọn

Bộ

3

Dạ hội/Váy cƣới

Dành cho MC, ca sĩ, …

Bộ

Call Từ 100.000đ đến 1.000.000đ

4

Trang sức

Nhiều loại mẫu mã tùy chọn

Cái

Call Từ 20.000đ trở lên.

5

Bộ sƣu tập

Ấn tượng, công sở, váy cưới, tây nguyên, bikini, ...

Bộ

Call Từ 2.000.000, tùy BST yêu cầu

6

Mặt nạ hóa trang

Mặt nạ hóa trang trong ngày lễ Haloween

Cái

Trang phục chuột Mickey, Vịt Donald
7

Trang phục Mascot

Bộ/ngày

Trang phục và nhân vật mặc phục trang máscot chuột Mickey,
Vịt Donald

Người/show

MC bán chuyên, ngoại hình khá, dẫn chương trình đơn giản

Người/show

MC chuyên nghiệp, dẫn 2 ngôn ngữ Anh-Việt

Người/show

25,000
550,000 Chưa bao gồm diễn viên
150.000/Ngƣời/Giờ Tối đa không quá 2 giờ

NHÂN SỰ BIỂU DIỄN
Tùy theo yêu cầu

Từ 500.000đ - 1,200.000đ tùy
theo chương trình
Từ 1.800.000đ - 8.000.000đ

3,500,000 tùy theo chương trình & MC

yêu cầu

1

MC - Ngƣời dẫn
chƣơng trình

Từ 5.000.000đ - 10.000.000đ

MC chuyên nghiệp, ngoại hình đẹp, dẫn chương trình thời trang
ca múa nhạc quy mô lớn

Người/show

MC truyền hình, bao gồm catse, thuế TNCN, đi lại & lưu trú, ăn
uống

Người/show

Tùy theo yêu cầu tùy theo chương trình & MC

yêu cầu
Từ 15.000.000đ - 50.000.000đ
Tùy theo yêu cầu tùy theo chương trình & MC

yêu cầu

1

2

MC - Ngƣời dẫn
chƣơng trình

Ca sĩ

MC chú hề, hoạt náo, tổ chức team building

Người/show

2.000.000

MC thiếu nhi

Người/show

1.500.000 - 2.000.000

Ca sĩ thiếu nhi

Người/2 bài

600.000 - 1.500.000

Ca sĩ người lớn

Người/2 bài

1.400.000 - 4.500.000

Song ca chuyên nghiệp

Đôi/2 bài

Tam ca chuyên nghiệp

Nhóm/2 bài

Đơn ca có nhóm múa phụ họa (3-4 người)
4

Bài

Các em thiếu nhi từ Nhà văn hóa Thiếu nhi TP biểu diễn hát/múa

Bé/bài

Ban nhạc hòa tấu /
Semiclassic

- Gồm: 1 violon, 2 guitar, 1 piano (gồm cả nhạc công & nhạc cụ)
- Làm việc: 1-2h/show

Nhóm/show

3.000.000 chƣa bao
gồm thiết bị

Ban nhạc Philippines

- Ban nhạc đến từ Philippines biểu diễn những bản cover nổi
tiếng - Làm việc 2-3h/show

Nhóm/show

Tùy theo yêu cầu

Ban nhạc Flamenco

- Gồm: 1 bộ trống nhỏ, 3 guitar thùng (gồm cả nhạc công &
nhạc cụ)
- Làm việc: 1-2h/show

Nhóm/show

Ban nhạc hiện đại

- Gồm: 1 dàn trống, 1 guitar solo, 1 guitar bass, 1 bungo, 1
keyboard (gồm cả nhạc công & nhạc cụ)
- Làm việc: 1-2h/show

Nhóm/show

Ban nhạc acoustic
Ban nhạc dân tộc

7

8

10

Theo yêu cầu

Tốp ca thiếu nhi

5

Vũ công

Tùy ban nhạc

Tùy theo yêu cầu

Tùy theo yêu cầu
- Nhóm nhạc biểu diễn với nhạc cụ dân tộc

Nhóm/show

4,000

Vũ công chuyên nghiệp

Người/bài

400

Nhóm nhảy bán chuyên

Người/bài

400

Nhóm múa thiếu nhi

Người/bài

Tối thiểu 3 người

2,000 Tùy theo nội dung và số lượng

Người/bài

500

Nhóm múa Bellydance

Người/bài

600.000 - 800.000

Nhóm nhảy sexy dance
Nhóm múa truyền
thống

Người/3 bài

Nhạc công

TỨ TẤU SEMICLASSIC:
5,500,000

4.500.000 chƣa bao Từ 4,500,000 - 8,500,000đ/buổi
gồm thiết bị
tùy band nhạc nổi tiếng

Nhóm nhảy flashmod

Nhóm nhảy Hiphop

Từ 400.000 - 1.000.000 tùy
theo chương trình

1.200.000 - 2.000.000

Người/bài

1,500

Nhóm 3-5 ngừoi trình diễn những điệu nhảy hip-hop khỏe khoắn
cùng các bước nhảy Salsa đầy cảm hứng

Nhóm/bài

Theo yêu cầu

Piano: Gồm nhạc công và đàn piano (điện tử), chơi nhạc hòa
tấu trong thời gian chờ/thời gian dùng tiệc
- Làm việc: 30"-1h/show

Người/buổi

Call

Không bao gồm trang phục,
nhảy từ 10 - 15p

10

11

12

Nhạc công

DJ

Ngƣời mẫu

13
14

Lân Sƣ Rồng

Violon: Gồm nhạc công và đàn violon, chơi nhạc hòa tấu trong
thời gian chờ/thời gian dùng tiệc
- Làm việc: 30"-1h/show

Người/buổi

Ghita

Người/buổi

Saxophone

Người/buổi

Organ: Gồm nhạc công và đàn Organ, phục vụ chương trình
"Hát cho nhau nghe" (Hát giao lưu)- Làm việc: 2-3h/show

Người/buổi

Ban nhạc gồm trống, ghitabass, ghitasolo, organ

Nhóm/buổi

Chơi các thể loại nhạc theo yêu cầu

Người/buổi

Chuyên nghiệp. Nam cao trên 1m8, Nữ cao trên 1m70

Người/Show

Hoa hậu, Người đẹp Việt Nam, Siêu mẫu
Chưa gồm thuế TNCN, đi lại, lưu trú, ăn uống, ..

Người

Call

Nhạc công + dụng cụ âm nhạc

Theo yêu cầu

Chưa gồm tập luyện, tổng duyệt
Call Chi phí từ 10.000.000đ -

80.000.000đ

2 lân + 4trống + 1 địa + 1 thần tài + phướn chúc mừng

Đội

Gồm 1 rồng (10-12 người), trống

Đội

Gồm 2 rồng (10-12 người/con), trống

Đội
Đội

4.500.000

Người/Show

1.500.000

15

Đội múa trống

Múa trống khai hội gồm 10 người

17

Ảo thuật gia

Nhiều tiết mục hấp dẫn, lạ mắt,biểu diễn 15-30phút/show

Nhóm hài

2.500.000 - 4.000.000

5.000.000 - 50.000.000

Nhóm xiếc

1.000.000 - 5.000.000

19

Tâng bóng nghệ thuật
/ Freestyle Football

Tâng bóng nghệ thuật là môn thể thao kết hợp nhuần nhuyễn
giữa cơ thể cùng quả bóng tròn thông qua kỹ thuật, sự khéo
léo, sức sáng tạo, khả năng điều khiển trái bóng…

Người/Show

Theo yêu cầu

20

Bartender
Showmanship

Nghệ thuật biểu diễn pha chế rượu (bartender showmanship):
biểu diễn các kiểu rót rượu sành điệu; biểu diễn bình standard
cocktail shaker, ly, chai và boston shaker, tung hứng…

Người/Show

Theo yêu cầu

Trang phục thú rối biểu diễn,quần áo động vật: gấu, thỏ, hổ,
chuột mickey, mèo ..

Bộ/ngày

Diễn viên mặc Trang phục mascot: chuột Mickey, Vịt Donald...

người/show

21

Nhân vật hoạt hình Mock up

Đã bao gồm máy DJ và các
thiết bị hỗ trợ

Diễn viên hóa trang

Người/giờ

550,000 Chưa bao gồm diễn viên
150.000/1h
250,000

22

Body Painting

Vẽ nghệ thuật trên cơ thể người (tùy theo yêu cầu)
Gồm nghệ nhân vẽ & diễn viên

Người/buổi

4.500.000 Đã bao gồm diễn viên

23

Nhân tƣợng

Các nhân vật hóa trang thành thạch cao,vàng,bạc,…

Người

2.500.000 Đã bao gồm diễn viên

24

Nghệ nhân Tò He

Nặng nhiều hình tượng con vật, hoa, người,…

Người

1.500.000

25

Nghệ nhân Thƣ Pháp

Biểu diễn viết các câu đối, câu chúc,…

Người

Theo yêu cầu

TRANG TRÍ

1

Hoa trang trí

Hoa bục phát biểu

Bình

200,000

Hoa bàn Vip

Bình

100,000

Hoa cài áo Vip

Cái

10,000

Cái

30,000

Băng chéo PG

Bong bóng bay
2

3

Bong bóng

Bong bóng nghệ thuật
Hàn Quốc

Chùm bong bóng bay trang trí hoặc có phướn lụa chào mừng
(KT: 0.3m x 0.8m)

Quả
Chùm

5,000 Tùy loại: 40ly - 60ly - 120 ly
350,000 50 quả, phướn lụa dán decal
850,000 Đã bao gồm công trang trí

Cổng bong bóng. KT Cao 3m x Rộng 4m

Bộ

Bong bóng trang trí. Đường kính 20 cm

Quả

Bong bóng đặt thú bông bên trong. KT:35 x 50 cm

Quả

Bong bóng đặt quà bên trong. KT:35 x 50 cm (chưa bao gồm
quà)

Quả

In logo lên bong bóng

Quả

3,000

In hình lên bong bóng

Quả

90,000

4

Thiết kế & trang trí
theo yêu cầu

Trang trí tiệc cuối năm, Noel, Năm mới, Sinh nhật….

5

Cờ chuối (Cờ Phƣớn)
nhiều màu

Vàng, xanh lá cây, hồng, đỏ, xanh da trời. (0.6m x 1.5m)

6

Cờ dây (đuôi nheo)

7

Khinh khí cầu

8

Rối hơi

9

Cổng hơi

Trọn gói

3,000
100.000 (chƣa bao
gồm quà hoặc thú

Call Tùy theo yêu cầu

Cây

60,000

Lá

7,000

Bộ

4.000.000

1 chân, gồm rối & máy thổi khí

Bộ

700,000

2 chân, gồm rối & máy thổi khí

Bộ

900,000

Cổng trơn 10m x 5m, có dán chữ decal + máy thổi khí

Bộ

2.500.000

Cổng 8m x 5m, có dán chữ decal + máy thổi khí

Bộ

2.300.000

Standee chữ X. KT: 0.8m x 1.8m

Cái

180,000

Standee hộp. KT: 0.8m x 2m

Cái

200,000

Cờ hình tam giác hoặc hình chữ nhật. KT tối đa 20cm x 20cm.
Kéo lụa hoặc in phun theo yêu cầu
Khinh khí cầu đường kính 3m
Phướn lụa 0.6m x 2.5m có nội dung

10

Standee X

11

Giá tranh

Giá để tranh/ảnh khung gỗ

Cái

80,000

12

Cây cảnh

Cây cao trên 1m

Cây

Theo yêu cầu

TRUYỀN THÔNG

Đã bao gồm công trang trí, tối
thiểu 100 quả

Tối thiểu 10 cây, giá thay đổi
theo loại cây yêu cầu

1

2

Công treo/tháo dỡ

Roadshow

Banner dọc

Cái

300,000 Bao gồm cây + dây thép

Banner ngang

Cái

500,000

Thuê Xe đạp inox ,loại mini

Xe/ngày

Trang trí xe: Bánh mâm xe theo màu yêu cầu khách hàng,
phướn cờ 2 mặt treo sau xe KT 0.3m x 0.8m

Xe/ngày

Xe đạp điện: Dán decal theo màu yêu cầu khách hàng, phướn
cờ 2 mặt treo sau xe KT 0.3m x 0.8m

Xe/ngày

Xe máy: Atila, Airblade, Classico, Vespa cổ,…

Xe/ngày

Xe ô tô: Inova, Jeep,…

Xe/ngày

50,000
từ 150,000 -500,000

tùy theo Marquette và chất liệu
trang trí

280,000
600.000 - 1.500.000

Tùy loại xe & số lượng
thuê.Chưa gồm xăng xe

1.500.000 - 2.200.000 Tùy loại xe & số lượng thuê

THIẾT BỊ HỘI THẢO
1

Âm Thanh

Hệ thống âm thanh gồm: 2 loa thùng 350W - 500W, đầu đĩa
DVD ca nhạc, âm ly, 2 mic không dây.

Bộ

1.500.000

2

Cabin dịch

Cabin dịch tấm inox vách Alu sang trọng, cách âm tốt, dành cho
02 phiên dịch viên.

Bộ

1.000.000

3

Thiết bị hồng ngoại

Một bộ thiết bị dịch tối thiểu 50 tai nghe bao gồm các thiết bị
sau:
- 01 bộ điều khiển trung tâm - 05 micro chủ tọa - 02 micro
không dây -01 micro bục phát biểu - 50 tai nghe đại biểu

bộ

3.500.000 $180USD/50 tai nghe/ngày

Micro đại biểu,loại cổ ngỗng

Cái

150

4

Micro
Micro cài áo

Cái

200

Máy in

Máy in Laser đen trắng A4 Canon LP 9900

Cái

350 (Phụ trội 300 đ/bản, Giấy in

Máy in đa chức năng

Máy in màu Canon E610 gồm chức năng in, scan, fax

Cái

700

6

Máy photocopy

Máy Photo: TOSHIBA e-Studio 453

Cái

950 ngày (Giấy photo của khách,

7

Máy Fax

Máy fax Lazer , giấy thường ,in laser khổ A4.

Cái

600

8

Máy tính Laptop

Máy laptop cài sẵn tất cả các phần mềm office thông dụng

Cái

450

9

Bảng Flip chart

Bảng kẹp giấy chân chữ U,khổ 60 x 90 cm. Mặt bảng bằng foc
trắng

Cái

180

10

Máy chiếu + Màn chiếu

Máy chiếu cường độ sáng từ 2000 -5000 Ansi Lumen /màn chiếu
84 -150 Inches

bộ

11

Phiên dịch viên

Anh - Pháp - Trung - Hàn - Nhật - Nga

Giới hạn bản in 500 bản/ngày
của khách)

5

Giới hạn bản chụp: 2000 bản/
Phụ trội 200đ/ bản)

đơn giá tùy theo yêu cầu về

Người/buổi

từ 600.000 cấu hình Cường độ sáng của
160USD/Ngày

máy chiếu
Giá thay đổi tùy gói ngôn ngữ
và thời gian diễn ra hội thảo

GIAN HÀNG HỘI CHỢ /BOOTH QUẢNG CÁO
1

Activition Booth

Thiết kế, thi công gian hàng triển lãm, trưng bày trong nhà /
ngoài trời

m2

Theo marquette

2

Gian hàng hội chợ

Sản xuất và thi công gian hàng hội chợ theo Marquette yêu cầu

Gói

Call

Báo Giá theo Marquette và tùy
theo yêu cầu của khách hàng

IN ẤN
1

In danh thiếp/ Name
card

In trên giấy couchés

2

Thiệp mời + Phong bì

In phun trên giấy Couches 2 mặt. Kích thuớc 10 x 300mm

Bộ

Call

3

Tờ rơi, bruchue

In trên giấy couché, for..

Tờ

Call

In PP trong nhà (định lượng giấy 130gsm ) Keo hoặc không
keo,cán polime bóng hoặc mờ

m2

In P.P ngoại thất ( 130gsm ).Có keo hoặc không Keo,Dùng
trong Trang trí ngoại thất, Poster quảng cáo .Sử dụng ngoài trời

m2

100,000

In trên vải silk mỏng,một mặt bóng láng trơn, độ trắng 96%,

m2

130,000 In Silk ngoài trời 160.000/m2

In trong nhà ,chất liệu vải bố dù

m2

120,000

In ngoài trời ,chất liệu vải bố láng

m2

180,000

4

In P.P ( PolyPropylene
)

5

In Silk

6

In Canvas

100/Hộp

Call In tối thiểu 10 hộp

Ap dụng cho số luợng > 20m2
80,000 chưa bao gồm thiết kế. Trên

100m2 :52,000 /m2

7

In Backlit film

Chất liệu Backlit film trong suốt, in với độ phân giải cao .

m2

120,000

8

In Decal trắng sữa

In trên decal bóng hoặc mờ.Không cán màng hoặc cán màng
PVC

m2

80,000

9

In Decal trong

In trên Chất liệu decal trong suốt .Keo mặt sau

m2

120,000

10

In Decal lƣới

Chất liệu decal lưới .Keo mặt sau

m2

160,000

IN bạt Hiflex

In Băng rôn , in banner , in cờ phướn , In trên hiflex trắng, dộ
phân giải 72 dpi.

m2

Bảng hiệu hiflex

Khung sườn kẽm không gỉ. In hiflex căng mặt chính, căn tôn
mặt sau. Khung thép cao cấp hộp 20x20. Nhôm V20 bọc ngoài

m2

170,000

Hộp đèn hiflex 1 mặt

Khung sườn kẽm không gỉ. In hiflex căn mặt chính, căn tôn mặt
sau. Khung thép 20x20. Hông và hậu bọc kẽm. Nhôm V20 bọc
ngoài. Đèn huỳnh quang bên trong.

m2

380,000 Đã bao gồm công lắp đặt ở vị

Khung sườn kẽm không gỉ. Căng bạt in hiflex 2 mặt. Nhôm V20
bọc ngoài. Đèn huỳnh quang bên trong.

m2

11

30,000 Trên 100m2 giá : 28,000/m2

QUẢNG CÁO
1

2
Hộp đèn hiflex 2 mặt

Áp dụng cho số luợng trên
10m2
Giá bán. Bảo hành 12 tháng.
trí đơn giản
Giá bán. Bảo hành 12 tháng.

400,000 Đã bao gồm công lắp đặt ở vị

trí đơn giản

3

Alu lắp trên khung kẽm vuông 2,5 không gỉ.

m2

500,000 Giá bán. Bảo hành 12 tháng

Chữ và logo bằng mica dựng nổi.

m2

600,000 Giá bán. Bảo hành 12 tháng

Bảng ALU,chữ mica

4

Bảng Nhôm Alu, (Chữ Alu PE, khung sắt chịu lực (13*26, Vuông 20-30, sơn chống rỉ)
nổi Mica, decal, inox,
gắn giáp mí hoặc phay rong bắn silicone trang trí. Phần chữ tùy
Format) cho các Đại Lý thuộc yêu cầu Thi công gắn tại các Đại lý, nhà phân phối.

5

Bảng Tôn Dán Decal

Dùng Tôn dày 0.8-1.2mm, Căng trên khung sắt (Vuông 20-30,
sơn chống rỉ), Viền Thanh V nhôm, dán nội dung bằng đềcal
ngoài trời.

m2

Pano 2 mặt

Phần bảng: Khung sườn sắt vuông 30x30, sơn phủ 2 lớp. Căn
bạt hiflex 2 mặt. Mặt sau mỗi mặt bọc tôn kẽm 5jem. Khung
ngoại: khung sắt V4 dày 3 li + Hàn, sơn. Trụ: thanh dọc sắt V7,
dày 5 li, sắt đan chéo V5 dày 3 li. Bê tông mac 150 chôn âm 2m.

m2

6

m2

Giá Cả phụ thuộc vào số lượng
thực tế, khu vực thi công, bản
420.000 – 650.000
vẽ thiết kế, độ khó của công
trình.
Giá Cả phụ thuộc vào số lượng
thực tế, khu vực thi công, bản
290.000 - 390.000
vẽ thiết kế, độ khó của công
trình.
Chưa bao gồm chi phí lắp đặt
750,000 và gia công, tùy thuộc vào địa

hình. Bảo hành 1 năm.

7

Pano 1 mặt

Tương tự các thông số như billboard 2 mặt, nhưng chỉ căn bạt
quảng cáo cho 1 mặt

m2

550,000

8

Mặt Dựng Nhôm
Alumium

Alu PVDF hoặc PE, khung sắt chịu lực (13*26, Vuông 20-30, sơn
chống rỉ) gắn giáp mí hoặc phay rong bắn silicone trang trí.
Phần chữ tùy thuộc yêu cầu .

m2

450.000 – 680.000

9

Bảng hiệu đèn LED

Led lùn 5ly ,số lượng 60 bóng/m

m

110,000

10

Chữ Neon Sign

Lắp đặt đèn neon sign

m

110,000 Chưa bao gồm nguồn

(Tùy theo số lượng bóng):Từ
1.700đ/1bóng – 3.500đ/1 bóng

QUÀ TẶNG
1

Áo thun đồng phục

Chất liệu vải cá sấu. In logo mặt trước (chữ cỡ nhỏ), mặt sau
(chữ cỡ lớn)

Cái

Call Tùy thuộc yêu cầu in ấn trên áo

2

Bút bi

Có nhiều mẫu để lựa chọn

Cây

Call

3

Hộp namecard

Chất liệu da, có in logo của khách hàng

Cái

Call Tuỳ theo mẫu mã, chất liệu

Đế để card gỗ+bút gỗ, khắc laser theo yêu cầu

Bộ

Call Tuỳ theo mẫu mã, chất liệu

4

Bộ quà tặng

Hộp đựng name card gỗ maple, khắc thông tin cá nhân lên sản
phẩm.

Hộp

Call

Tùy dung lượng (1G - 2G - 4G 8G) & Số lượng đặt

5

USB vỏ gỗ

Khắc thông tin theo yêu cầu của khách hàng

Cái

Call

6

Đồng hồ

Đồng hồ tròn in logo khách hàng

Cái

Call Tùy mẫu mã đồng hồ

7

Sổ da cao cấp

Sổ da cao cấp,sổ da silimi nhiều mẫu mã

DỊCH VỤ THIẾT KẾ,QUẢN LÝ & TỔ CHỨC CHƢƠNG TRÌNH SỰ KIỆN TRỌN GÓI

Quyển

7-10% Đơn giá
các hạng mục

Call

Tùy thuộc quy mô chương
trình và số lượng các hạng
mục cuối cùng

GHI CHÚ:

- Bảng giá là giá cho thuê thiết bị thời gian 01 ngày, quý khách vui lòng gọi số Hotline để được giá tổ chức sự kiện trọn gói .
- Báo giá chỉ có hiệu lực trong tháng ( luôn đuợc cập nhật mỗi tháng ) & có giá trị trong nội thành.
- Đơn giá trên chưa bao gồm phí dịch vụ vận chuyển .
- Báo giá có thể thay đổi tùy thuộc số lượng các hạng mục cuối cùng và địa điểm set-up ( Những đơn hàng đặc biệt như :số lượng quá ít, vị trí lắp đặt hiểm trở, thời gian thực hiện
gấp, qui cách khác lạ, vật liệu khác lạ, vận chuyển đi xa... đơn giá có thể thay đổi).
- Chưa gồm thuế VAT 10%.
Quý Khách vui lòng cung cấp thông tin cụ thể khi có nhu cầu, chúng tôi sẽ gửi báo giá chi tiết phù hợp!
Chúng tôi đồng thời cung cấp rất nhiều hạng mục liên quan khác cũng nhƣ hỗ trợ những khó khăn quý khách gặp phải & kính mong nhận sự ủng hộ từ quý
khách !

CÔNG TY TNHH TMDV CCEVENTS
LIÊN HỆ TRỰC TIẾP: 0938 737 857 - 0938 856 211 - 0909 007 857

Email : info@ccevents.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Website:

