
Kính gửi / To : 

Đơn vị / Company : 

Địa chỉ / Address: MST / Taxcode:

CALVIN MUSIC SERVICES PRICING - BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

STT Dịch vụ /  Services Diễn giải chi tiết / Description Giá / Price (VND) Đơn vị Ghi chú / Note
Dịch vụ ghi âm

1 800,000                          Bài

- Thu tối ña 3 giờ

- Áp dụng cho ñơn ca & song ca

- Top ca giá cộng thêm 30%

- Thu thêm sẽ tính theo giờ

2 Thu ca + Mix 1,000,000                      Bài

- Thu tối ña 3 giờ

- Áp dụng cho ñơn ca & song ca

- Top ca giá cộng thêm 30%

- Thu thêm sẽ tính theo giờ

3 Thu ca + bè + Mix 1,500,000                      Bài

- Thu tối ña 3 giờ

- Áp dụng cho ñơn ca & song ca

- Top ca giá cộng thêm 30%

- Thu thêm sẽ tính theo giờ

4 Thu ca + bè + Mix Phát hành 2,000,000                      Bài

- Thu tối ña 3 giờ

- Áp dụng cho ñơn ca & song ca

- Top ca giá cộng thêm 30%

- Thu thêm sẽ tính theo giờ

5 Thu ca / ñọc theo giờ 400,000                          Giờ

- Đặt ít nhất 3 giờ liên tục

Dịch vụ Mix & Mastering Phát hành
6 1,000,000                      Bài

7 2,000,000                      Album

- Tối ña 10 bài

Dịch vụ sáng tác & hoà âm phối khí và bản quyền âm nhạc
8 Thoả thuận Bài

Giá thấp nhất 10 triệu / bài

- Thu ca

- Chỉnh phô

- Mix kỹ (Tối ña 6 tracks)

Sáng tác cá khúc, nhạc quảng cáo theo yêu cầu

- Tuỳ theo mức ñộ yêu cầu

- Thu ca

- Thu bè  (Phòng thu bố trí ca sĩ bè)

- Chỉnh phô

- Mix phát hành (Tối ña 32 tracks nhạc và tiếng ca)

Mix multi tracks phát hành

- Mastering phát hành ứng với CD, DVD, MP3, Youtube, Radio

- Cân chỉnh âm thanh, khoảng nghỉ giữa các bài ñều cho tất cả các bài hát trong album

- Tăng cường ñộ âm thanh của các bài hát trong album to nhất mà không bị bể (clip)

- Cân chỉnh lại tầng số âm thanh và làm sạch tiếng của các nhạc cụ và giọng ca

- Đặt nguyên ngày 8 giờ: 3 triệu

- Đặt nguyên ngày và buổi tối 12 giờ: 4 triệu

Thu ca + Mix nhanh

- Thu ca mix nhanh lấy liền trong ngày

- Thu ca

- Thu bè (Phòng thu bố trí ca sĩ bè)

- Chỉnh phô

- Mix kỹ (Tối ña 6 tracks)

- Mix theo yêu cầu

- Tối ña 32 tracks
Mastering trước khi phát hành



9 Thoả thuận Bài

Giá thấp nhất 5 triệu / bài

10 Thoả thuận Bài

Giá thấp nhất 1 triệu / bài

11 1,500,000                      Bài

12 5,000,000                      Bài

Sẽ phụ thu thêm chi phí nếu mời ca sĩ nỗi tiếng ñến ghi âm

Dịch vụ Quảng bá và hình ảnh
13 2,000,000                      Album

14 5,000,000                      Album

15 10,000,000                    Website

- Miễn phí hosting 1 năm

- Dung lượng 500MB

- Băng thông 20GB

Các yêu cầu chức năng thêm sẽ báo giá cụ thể sau

16 1,000,000                      Buổi

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

chi phí phát sinh khác

17 10,000,000                    Clip

- Giá thấp nhất 10 triệu / Clip

Ghi chú Chi phí trên chưa bao gồm thuế VAT Phòng kinh Doanh

- Thoả thuận theo bài hát

- Thoả thuận khi mua ñộc quyền nhiều hơn 2 năm

- Thoả thuận theo bài hát

Tác quyền ca khúc

Độc quyền ca khúc trong 2 năm

Thoả thuận theo yêu cầu

Dịch vụ chụp hình tại phòng thu và ngoại cảnh nội thành

- Chụp hình, xử lý ảnh nhanh

- Giao hình ít nhất 20 tấm

Thiết kế bìa Album Online

- Một mặt duy nhất

- Giao file gốc ñể sử dụng về sau

Quy trình thanh toán:

- Đặt cọc 50% trước khi sử dụng dịch vụ (Riêng dịch vụ thu âm thanh toán 70% 

ngay sau khi thu âm xong)

- Thanh toán 50% còn lại ngay khi giao sản phẩm

Thiết kế bìa Album dành cho in ấn

- Mặt trước, mặt sau, và nhãn ñĩa

- Giao file gốc ñể sử dụng về sau

Thiết kế giao diện ñẹp với các chức năng cơ bản sau:

- Trang chủ: Giới thiệu album, single mới nhất, sự kiện mới nhất cho ca sĩ

- Trang tiểu sử

- Trang Album: có chức năng nghe nhạc online

- Trang Video: có chức năng chơi video clip

- Trang Hình ảnh: có chức năng slide show các hình ảnh của ca sĩ

- Trang Lịch diễn: trình bài thông tin lịch diễn

- Trang Liên hệ

Dịch vụ quay MV

Hoà âm phối khí

- Nhạc cụ ñiện tử

- Thêm nhạc cụ thật (Guitar ñiện, thùng, bass, kèn): 500,000 / 1 nhạc cụ

Hoà âm phối khí  + thu ca + mix + master nhạc quảng cáo

Thiết kế trang web riêng cho ca sĩ

- Thu ca từ các ca sĩ cộng tác với Calvin Music

- Xuất trích ñoạn nhạc cho quảng cáo theo yêu cầu


