
Kính gửi: quý khách

STT TÊN DỊCH VỤ DIỄN GIẢI ĐVT    SL  ĐƠN GIÁ  THÀNH TIỀN   HÌNH MINH HỌA GHI CHÚ

1
LÂN SƯ RỒNG 2 lân 1 ông địa 1 thần tài 

1 trống 1 xã 1 chiên
gói 1              3,500,000                    3,500,000 

thả liễn chúc mừng khai trương ( 

đội lân có mặt lúc 8h sáng)

2 BACKDROP 

kt: ngang 3m X cao 

2,5m( bao gồm in ấn bạc 

tốt 2 da chống sáng)

gói 1              2,500,000                    2,500,000  thiết kế file 
giá đã bao gồm công lắp đặt và 

tháo dỡ

2
THẢM ĐỎ SỰ 

KIỆN

kt: rộng 4m x ngang 

10m
m2 8                   50,000                       400,000 

trãi mặt bằng 5m qua bên café 

trung nguyên 5m

           CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN BẢO AN
        ĐC: 566/137/13 Nguyễn Thái Sơn,Phường 5 ,Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh 

         ĐT: 0971790119   Hotline: 0938239213

         MST: 0316291115

Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi. BaoAn-mediapro xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá với chi tiết như sau:

BẢNG BÁO GIÁ TỔ CHỨC SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG

BÁO GIÁ CHI TIẾT

Địa chỉ : TPHCM



4 BÀN BAR

bàn đứng: khăn trắng nơ 

đỏ : kt cao 1,5m x 0,6m 

mặt bàn

cái 5                 150,000                       750,000 

5 GHẾ ĐẠI BIỂU
GHẾ NỆM TRẮNG NƠ 

ĐỎ
Cái 20                   40,000                       800,000 

 vận chuyển ghế 2 chiểu gói 1                 400,000                       400,000 

6
MÁY BẮN KIM 

TUYẾN

bắn hiệu ứng nghi thức 

khai mạc chương trình 

và cắt băng

cái 1                 500,000                       500,000 

7
TRANG TRÍ 

BONG BÓNG

 Trang trí bóng lên 

backrop khai trương 
gói 1              1,500,000                    1,500,000 

bong bóng màu trăng, vàng ,bạc ( 

mix như hình)



8
HỆ THỐNG ÂM 

THANH

4 loa full 2 loa sub 

mixer ( lap top) âm 

thanh sự kiện ngoài trời 

gói 1              3,000,000                    3,000,000 có kỷ thuật viên vận hành

9 MC 

Mc Chuyên nghiệp có 

nhiều kinh nghiệp dẩn sự 

kiện khai trương( dẩn 

nghi thức lễ khai trương)

show 1              3,000,000                    3,000,000 kịch bảng rip

PG 

Áo dài vàng ( ngoại hình 

cao 168-170) xinh nhiệt 

tình, vui vẻ ( đón khách 

từ 2 tiếng) hỗ trợ bê 

mâm cắt băng khai 

trương.

bạn 2                 800,000                    1,600,000 Có mặt trước 30 phút chuẩn bị

8
Bộ cắt bắng khai 

trương

gồm mâm kéo, bông vải, 

vải lụa băng căt
bộ 4                          -                                   -   3 người cắt

9
Phí vận chuyển và 

lắp đặt tháo dỡ
trang thiết bị sự kiện gói 2                 600,000                    1,200,000 



10
quay phim chụp 

hình truyền thống

1 thợ quay, 1 thợ chụp 

sự kiện( chỉnh sửa dựng 

file giao file)

gói 1              5,000,000                    5,000,000 DỰNG FIM 15 phút

              24,150,000 

BÊN THUÊ DỊCH VỤ BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Ghi chú:

- TẠM ỨNG 50% khi chốt chương trình

- Báo giá trên có giá trị thay thế hợp đồng

- Bắt đầu chuẩn bị sau ngày xác nhận báo giá

- Những hạng mục không nằm trong bản Báo giá sẽ phát tính phí phát sinh

- Tất cả phần cơ bản và hạng mục phát sinh sẽ được nghiệm thu theo thực tế khi hoàn thiện 

- Bảng báo giá chỉ áp dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày khách hàng nhận báo giá. 

TỔNG 

VAT 8%


