Kính gửi / To :
Đơn vị / Company :
Địa chỉ / Address:

MST / Taxcode:

CALVIN MUSIC PACKAGES PRICING - BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRỌN GÓI
STT

Dịch vụ / Services

Diễn giải chi tiết / Description

Giá / Price (VND)

Đơn vị

Ghi chú / Note

Trọn gói Phát hành Single
1

Tác quyền ca khúc

1,000,000

Bài

- Calvin Music sẽ tư vấn và tim kiếm bài hát hay phù hợp với chất giọng của ca sĩ

2

Hoà âm phối khí Phát hành

Phát hành DVD 1,500,000 / bài

2,500,000

Bài

1,500,000

Bài

- Hoà âm phối khí hay và chất lượng, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng
- Thu live một số nhạc cụ cần thiết
3

Thu ca + bè
- Thu ca

- Thu tối ña 6 giờ

- Thu bè (Do phòng thu bố trí ca sĩ bè)

- Áp dụng cho ñơn ca & song ca
- Top ca giá cộng thêm 30%

4

Mix & Master phát hành

1,000,000

Bài

- Thu thêm sẽ tính theo giờ
- Sửa bản mix theo yêu cầu của ca sĩ

- Chỉnh phô + làm sạch tiếng + Mix bè
- Mix phát hành (Tối ña 32 tracks nhạc và tiếng ca)
- Mastering ca khúc cho Phim, Youtube, Mp3, CD

Tổng cộng

6,000,000

Single

2,000,000

Album

DỊCH VỤ CỘNG THÊM
5

Chụp hình nghệ thuật
- Chụp hình tại phòng thu và ngoại cảnh nội thành 1 buổi

- Không bao gồm chi phí: thuê xe ñi xa, ăn uống, café phụ thu
… và các chi phí phát sinh khác

- Xử lý hình ảnh, giao hình ít nhất 30 tấm ñẹp
6

Quay MV cho single

10,000,000

Clip

- Thoả thuận tuỳ theo nhu cầu khách hàng

7

Thiết kế website ñơn giản ñể quảng cáo online

- Giá thấp nhất 10 triệu / Clip

4,000,000

Web

3,000,000

Tháng

- 1 Trang duy nhất thiết kế ñẹp bao gồm to àn bộ thông tin Gallery hình ảnh kết hợp với chương trình
Play clip & nhạc
8

Marketing Online Quang cáo và upload Single lên các trang web
- Upload lên Zing Mp3, Youtube, Sound Cloud, Yêu Âm Nh ạc

- Sẽ thoả thuận lại chi phí nếu ca sĩ có nhu cầu tăng c ường pr

- Quảng cáo banner trên các trang web của Calvin Music: Facebook, Facebook Fan Page, Theo banner

+ marketing

trên website cuasotinhoc.vn và quảng cáo trên Fan Pages của trang Cuasotinhoc.vn

Tổng chi phí trọn gói

25,000,000

Single

Trọn gói phát hành Mini Album (4 bài)
1

Tác quyền ca khúc

4,000,000

Album

- Calvin Music sẽ tư vấn và tim kiếm bài hát hay phù hợp với chất giọng của ca sĩ
2

Hoà âm phối khí Phát hành
- Hoà âm phối khí hay và chất lượng, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng

6,000,000 / Album nếu phát hành DVD
8,000,000

Album

4,000,000

Album

- Thu live một số nhạc cụ cần thiết
3

Thu ca + bè
- Thu ca

- Thu tối ña 18 giờ

- Thu bè

- Áp dụng cho ñơn ca & song ca
- Top ca giá cộng thêm 30%

4

Mix & Master phát hành

4,000,000

Album

- Thu thêm sẽ tính theo giờ
- Sửa bản mix theo yêu cầu của ca sĩ

- Chỉnh phô + Mix bè
- Mix phát hành (Tối ña 32 tracks nhạc và tiếng ca)
- Mastering ca khúc cho Phim, Youtube, Mp3, CD

Tổng cộng

20,000,000

Allbum

DỊCH VỤ CỘNG THÊM
5

Chụp hình nghệ thuật
- Chụp hình tại phòng thu và ngoại cảnh nội thành 1 buổi

2,000,000

Album
- Không bao gồm chi phí: thuê xe ñi xa, ăn uống, café phụ thu

- Xử lý hình ảnh, giao hình ít nhất 30 tấm ñẹp
6

Quay MV cho single

… và các chi phí phát sinh khác
10,000,000

Clip
- Giá thấp nhất 10 triệu / Clip

- Thoả thuận tuỳ theo nhu cầu khách hàng

7

Thiết kế website ñơn giản ñể quảng cáo online

4,000,000

Web

4,000,000

Tháng

- 1 Trang duy nhất thiết kế ñẹp bao gồm to àn bộ thông tin Gallery hình ảnh kết hợp với chương trình
Play clip & nhạc
8

Marketing Online Quang cáo và upload Single lên các trang web
- Upload lên Zing Mp3, Youtube, Sound Cloud, Yêu Âm Nh ạc

- Sẽ thoả thuận lại chi phí nếu ca sĩ có nhu cầu tăng c ường pr

- Quảng cáo banner trên các trang web của Calvin Music: Facebook, Facebook Fan Page, Theo banner

+ marketing

trên website cuasotinhoc.vn và quảng cáo trên Fan Pages của trang Cuasotinhoc.vn

Tổng chi phí trọn gói

40,000,000

Album

Trọn gói phát hành Album (8 bài)
1

Tác quyền ca khúc

8,000,000

Album

- Calvin Music sẽ tư vấn và tim kiếm bài hát hay phù hợp với chất giọng của ca sĩ
2

Hoà âm phối khí Phát hành
- Hoà âm phối khí hay và chất lượng, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng

12,000,000 / Album nếu phát hành DVD
16,000,000

Album

8,000,000

Album

- Thu live một số nhạc cụ cần thiết
3

Thu ca + bè
- Thu ca

- Thu tối ña 33 giờ
- Áp dụng cho ñơn ca & song ca

- Thu bè

- Top ca giá cộng thêm 30%
4

Mix & Master phát hành
- Chỉnh phô + Mix bè

8,000,000

Album

- Thu thêm sẽ tính theo giờ
- Sửa bản mix theo yêu cầu của ca sĩ

- Mix phát hành (Tối ña 32 tracks nhạc và tiếng ca)
- Mastering ca khúc cho Phim, Youtube, Mp3, CD

Tổng cộng

40,000,000

Allbum

DỊCH VỤ CỘNG THÊM
5

Chụp hình nghệ thuật
- Chụp hình tại phòng thu và ngoại cảnh nội thành 1 buổi

2,000,000

Album
- Không bao gồm chi phí: thuê xe ñi xa, ăn uống, café phụ thu

- Xử lý hình ảnh, giao hình ít nhất 30 tấm ñẹp
6

7

… và các chi phí phát sinh khác

Quay MV cho single
- Thoả thuận tuỳ theo nhu cầu khách hàng

20,000,000

2 Clip

Thiết kế website ñơn giản ñể quảng cáo online
- 1 Trang duy nhất thiết kế ñẹp bao gồm to àn bộ thông tin Gallery hình ảnh kết hợp với chương trình

12,000,000

Web

6,000,000

Tháng

- Giá thấp nhất 10 triệu / Clip

Play clip & nhạc
8

Marketing Online Quang cáo và upload Single lên các trang web
- Upload lên Zing Mp3, Youtube, Sound Cloud, Yêu Âm Nh ạc

- Sẽ thoả thuận lại chi phí nếu ca sĩ có nhu cầu tăng c ường pr

- Quảng cáo banner trên các trang web của Calvin Music: Facebook, Facebook Fan Page, Theo banner

+ marketing

trên website cuasotinhoc.vn và quảng cáo trên Fan Pages của trang Cuasotinhoc.vn

Tổng chi phí trọn gói
Ghi chú Chi phí trên chưa bao gồm thuế VAT
Quy trình thanh toán:
- Đặt cọc 40% ngay sau khi ký hợp ñồng
- Thanh toán 30% sau khi thu âm hoàn thi ện
- Thanh toán 30% sau khi giao ñĩa Master

80,000,000

Album
Phòng kinh Doanh

