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BÁO GIÁ D ỊCH VỤ THIẾT KẾ TRÌNH DIỄN 3D 

Công ty ph ần mềm VINNO 

ðịa ch ỉ: Số 115/562 ðường Láng, Quận ðống ða, Hà Nội 

ðiện tho ại:  (04)3776.5040    -  Fax:  (04)3776.5387 - ðường dây nóng:   0912.608.723 

Email:  sales@vinno.vn  - Website:  www.vinno.vn  -  Hỗ trợ: www.support.vinno.vn 

Dịch vụ Mô tả Số lượng ðơn giá 

1 ñến 3 100$ / một 
phòng hay 
một ñịa ñiểm 

4 ñến 10  90$ / một 
phòng hay 
một ñịa ñiểm 

11 ñến 20 80$ / một 
phòng hay 
một ñịa ñiểm 

Virtual 
Tour (du 
lịch ảo) 

-Chụp ảnh:  các bức ảnh 360 ñộ ñược thực 
hiện bởi các thiết bị chuyên dụng và hiện ñại 
nhất. 

-Xử lý b ằng ph ần mềm: mỗi bức ảnh 360 ñộ 
sẽ ñược thông qua xử lý ñồ họa ñể có hiệu quả 
hình ảnh tốt hơn. Khách hàng cũng có thể yêu 
cầu ñưa thêm logo công ty vào trong bức ảnh 
tại bước này. 

-Kết qu ả chuy ển giao:   khách hàng sẽ nhận 
ñược 2 phiên bản của virtual tour. Một phiên 
bản có ñộ phân giải trung bình (các bức ảnh ñã 
ñược nén lại) dùng ñể ñưa lên mạng internet. 
Một phiên bản với ñộ phân giải cao (không 
nén) ñược ghi lại vào một CD có thể ñược sử 
dụng như một Electronic Brochure hoặc gửi 
kèm theo email. 

>20 Liên h ệ 

Thiết kế 
nâng cao 

-Thiết kế giao diện ñồ họa 

-Cho phép “nhúng” các liên kết (URL, âm 
thanh, tự ñộng chuyển cảnh, liên kết ñến một 
virtual tour khác v.v…) 

-Âm thanh (các bản nhạc hoặc âm thanh thay 
ñổi theo từng cảnh)  

-Hiệu ứng hình ảnh (hình ảnh mờ dần, phóng 
to, di chuyển lại gần / ra xa v.v…) 

-Bản ñồ: người xem có thể chọn ñịa ñiểm xem 
trên bản ñồ và biết ñược vị trí cũng như góc 
nhìn hiện thời. 

Báo giá khi có yêu cầu cụ thể 

 

Ghi chú:  Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT. 
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PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
 

1. Thanh toán tr ực tiếp tại văn phòng công ty 
Công ty phần mềm VINNO 
ðịa chỉ: Số 115/562 ðường Láng, Quận ðống ða, Hà Nội 
Giờ làm việc: 8h00 – 17h30 (Từ thứ 2 – thứ 6) 
 
2. Thanh toán chuy ển kho ản qua ngân hàng 
Bạn có thể ñến bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam ñể chuyển tiền theo thông tin bên dưới (bạn không 
nhất thiết phải có tài khoản tại ngân hàng) 
Tên ngân hàng: Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Thành Công 
Số tài khoản: 0451001260017 
 
3. Thanh toán qua b ưu ñiện 
Nơi nhận tiền: Công ty phần mềm VINNO 
ðịa chỉ: Số 115/562 ðường Láng, Quận ðống ða, Hà Nội 
 
 

VINNO cam k ết hướng ñến  một sự hợp tác lâu dài và thành công t ốt ñẹp.  
Xin chân thành c ảm ơn ! 

 


