BÁO GIÁ THIẾT KẾ
BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
---------Chúng tôi tin rằng thương hiệu là một tài sản quý giá nhất và nếu được quản lý tốt sẽ gia tăng lợi nhuận cũng như
tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Điều này được thực hiện qua việc kết hợp giữa chiến lược kinh doanh và
thương hiệu, chuyển tải thương hiệu tại các điểm tiếp xúc khách hàng một cách hiệu quả, và sử dụng sức mạnh
thương hiệu như một nền tảng để doanh nghiệp phát triển.
Hồng Thiên Nam là một thương hiệu uy tín trong việc thiết kế và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp tại
Việt Nam. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý doanh nghiệp để xây dựng thương hiệu uy tín, ấn tượng trong lòng
khách hàng.
Sau khi được tiếp xúc tư vấn và nhận được thông tin yêu cầu của quý doanh nghiệp chúng tôi trân trọng gởi đến
quý doanh nghiệp Bảng Giá những ấn phẩm thiết kế trong hệ thống nhận diện thương hiệu như sau
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Mô tả công việc

Chi phí

Thời gian

Ghi chú

Thiết kế logo

Gói cơ bản
-Dành cho các cá nhân, doanh
nghiệp vừa và nhỏ như hàng quán;
shop; club…
-Thiết kế logo 3 mẫu (khách chọn 1
1.1
mẫu đẹp nhất).
-Chỉnh sửa logo 3 lần
-Quy chuẩn thông số màu.
-Bóc tách logo âm bản dương bản.
Gói chuyên nghiệp
-Dành cho các doanh nghiệp, công ty
TNHH; Resort; Khách sạn...
-Thiết kế logo 3 mẫu (khách chọn 1
mẫu đẹp nhất).
1.2 -Miễn phí hiệu chỉnh trong vòng 3
ngày
-Quy chuẩn thông số màu.
-Bóc tách logo âm bản dương bản.

1.500.000đ2.000.000đ

3.000.000đ 4.000.000đ

-Khách hàng có yêu cầu thiết kế gấp từ
1 - 2 ngày tính thêm phí 300.000đ
3 -5 ngày -Mỗi lần hiệu chỉnh tiếp theo sau 3 lần
miễn phí thì tính thêm phí
100.000đ/lần.

-Khách hàng có yêu cầu thiết kế gấp từ
5 -7 ngày 3 - 5 ngày tính thêm phí 500.000đ

Gói cao cấp
-Dành cho mô hình kinh doanh
tập đoàn.
-Thiết kế logo 5 mẫu (khách chọn
1 mẫu đẹp nhất).
1.3
-Miễn phí hiệu chỉnh trong vòng
7 ngày
-Quy chuẩn thông số màu.
-Bóc tách logo âm bản dương bản.
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5.000.000đ7.000.000đ

10 -15
ngày

Thiết kế Profile - hồ sơ năng lực doanh nghiệp

Gói cơ bản
-Nội dung công việc.
-Khách hàng cung cấp nội dung, hình
ảnh chi tiết cho từng trang.
-Thiết kế Profile bìa (1 mẫu)
-Thiết kế Profile nội dung (1 mẫu)
2.1 -Hiệu chỉnh thiết kế (3 lần)
-Bàn giao cho khách hàng 1 CD Rom
file gốc, hình ảnh đã được chỉnh sửa
theo chuẩn in offset.

-Thiết kế bìa
Profile:
1.000.000đ
-Thiết kế nội
dung Profile:
200.000đ/tra
ng

10-15
ngày

-Khách hàng có yêu cầu thiết kế gấp từ
5 - 7 ngày tính thêm phí 1.000.000đ

Gói cao cấp
-Nội dung công việc.
-HTN tư vấn nội dung và cấu trúc
Profile chuyên nghiệp
-Khách hàng cung cấp nội dung, hình
ảnh chi tiết theo yêu cầu
-Biên tập và viết nội dung thỏa mãn
các tiêu chí marketing
2.2
-Thiết kế Profile bìa (2 mẫu)
-Thiết kế Profile nội dung (2 mẫu)
-Hiệu chỉnh thiết kế: không giới hạn
-Bàn giao cho khách hàng 1 CD Rom
file gốc, hình ảnh đã được chỉnh sửa
theo chuẩn in offset.

-Thiết kế bìa
Profile:
2.000.000đ
-Thiết kế nội
dung Profile:
220.000đ/tra
ng

15-17
ngày

Liên hệ HTN

Liên hệ
HTN

Gói theo yêu cầu
-Khi có nhiều hơn các yêu cầu trên
hoặc những yêu cầu đặc biệt về thiết
kế bộ nhận diện thương hiệu. Vui
lòng liên hệ để có báo giá chi tiết
2.3
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Thiết kế Catalogue

Gói cơ bản
-Khách hàng cung cấp ý tưởng, nội
dung hình ảnh chi tiết cho từng trang
-HTN thiết kế theo yêu cầu của
khách hàng
-3 Mẫu Bìa khách hàng chọn 1
3.1 -Chỉnh sửa thiết kế 3 lần
-Bàn giao 1 CD Rom file gốc, hình
ảnh đã được chỉnh sửa theo chuẩn
in offset

Gói tiêu chuẩn
-Khách hàng cung cấp ý tưởng, nội
dung hình ảnh chi tiết cho từng trang
-HTN sẽ tư vấn về thiết kế, biên tập
nội dung lại một cách chuyên nghiệp
3.2 -3 Mẫu Bìa khách hàng chọn 1
-Chỉnh sửa thiết kế 3 lần
-Bàn giao 1 CD Rom file gốc, hình
ảnh đã được chỉnh sửa theo chuẩn in
offset

2.000.000đ
2.500.000đ

10 -15
ngày

3.000.000đ
3.500.000đ

15 -17
ngày

<=12 trang ( luôn bìa )
16 trang ( luôn bìa)
Thêm 1 trang: +150.000đ

<=12 trang ( luôn bìa )
16 trang ( luôn bìa)
Thêm 1 trang: +150.000đ

Gói chuyên nghiệp
-Khách hàng cung cấp ý tưởng,
-HTN sẽ tư vấn về thiết kế, nội dung,
chụp và xử lý ảnh chuyên nghiệp
3.3 -3 Mẫu Bìa khách hàng chọn 1
-Chỉnh sửa thiết kế 3 lần
-Bàn giao 1 CD Rom file gốc, hình
ảnh đã được chỉnh sửa theo chuẩn
in offset

Liên hệ

Liên hệ

Website doanh nghiệp
-Biên tập và viết nội dung website
dựa vào nguồn tư liệu doanh nghiệp
4.1 cung cấp
-Thiết kế giao diện website ấn tượng,
chuẩn SEO
-Bàn giao và hướng dẫn sử dụng

3.000.000đ 7.000.000đ

15 -17
ngày

Website kết hợp trọn gói marketing
-Biên tập và viết nội dung website
-Chụp ảnh, design hình ảnh, thiết kế
4.2 giao diện website ấn tượng
-Bàn giao và hướng dẫn sử dụng
-Hỗ trợ SEO website và đăng quảng
cáo trên diễn đàn

9.000.000đ 13.000.000đ

30 ngày
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Thiết kế và xây dựng website

Tuỳ theo yêu cầu thực tiển của khách
hàng sẽ có những điều chỉnh phù hợp

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng sẽ có
những điều chỉnh phù hợp

5

Ứng dụng biểu mẫu văn phòng
-Danh thiếp
-Hóa đơn
-Thẻ nhân viên
-Mẫu Slide ( dùng chiếu trong các
hội nghị hội thảo )
-Tài liệu thuyết trình
-Giấy viết thư
-Phong bì
-Sổ ghi chép
-CD và bao đựng CD/DVD
-Túi giấy, hộp quà
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10 ngày

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng sẽ có
những điều chỉnh phù hợp

3.000.000đ 5.000.000đ

10 ngày

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng sẽ có
những điều chỉnh phù hợp

Các loại bảng hiệu
-Các dạng biển hiệu
-Biển hiệu Tổng công ty
-Biển hiệu phòng ban
-Biển hiệu tại quầy lễ tân và
phòng họp
-Biển quảng cáo
-Biển hiệu đại lý
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5.000.000đ 7.000.000đ

Ứng dụng thương hiệu khác

-Đồng phục nam nữ
-Cà vạt
-Nón vãi
-Cặp da
-Áo mưa
-Ly sứ, đế lót ly
-Móc khóa
-Đồng hồ treo tường
-Desktop máy tính, icon
-Dán quảng cáo trên oto
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5.000.000đ 7.000.000đ

10 ngày

Liên hệ

Liên hệ

Thiết kế theo yêu cầu
HTN sẽ đồng hành với doanh nghiệp
để biến những ý tưởng và yêu cầu
thành những sản phẩm chất lượng,
ấn tượng.

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng sẽ có
những điều chỉnh phù hợp

Ghi chú :
Bảng giá liệt kê danh sách các hạng mục thiết kế bộ nhận diện thương hiệu.
Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT .
Quý khách thanh toán 50% phí thiết kế khi ký hợp đồng và 50% còn lại sau khi thanh lý hợp đồng.
Bàn giao từng phần, từng nội dung theo yêu cầu phục vụ công việc của đối tác (bàn giao trước logo, danh thiếp,
phong bì, giấy tiêu đề, .... )
Bàn giao file dưới dạng file thiết kế (*.cdr; *.ai); file PDF (*.pdf) và file IMG (ảnh) thông qua CD.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

