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VỀ CHÚNG TÔI

Với hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng hệ 
thống Bán Lẻ, E-Commerce & Digital 
Marketing tại thị trường Việt Nam.

Ezicom được khởi tạo với trách nhiệm 
thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh 
nghiệp SME và các doanh nghiệp bán lẻ 
truyền thống một cách nhanh chóng, 
đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm. 

Ezicom với kinh nghiệm thực chiến đa 
dạng lĩnh vực: Thời trang, mỹ phẩm, công 
nghệ, sức khỏe, thẩm mỹ, ... Sẽ đem lại 
cho doanh nghiệp của bạn tăng trưởng 
bứt phá mảng kinh doanh online và tối 
ưu các hoạt động vận hành với hiệu suất 
cao nhất.



PHÁT TRIỂN
 KINH DOANH

DỊCH VỤ 
TIẾP THỊ

QUẢNG BÁ  
DOANH NGHIỆP

Đồng bộ nhận diện 
thương hiệu doanh 
nghiệp trên nền tảng số

Thiết kế chuyên 
nghiệp

Dịch vụ khách hàng

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hệ thống kinh doanh 
trực tuyến

Các kênh bán hàng 
Lazada, Shopee, Tiki,...

Chăm sóc khách hàng 
đa kênh

Lập kế hoạch truyền 
thông xuyên suốt trên 
các nền tảng số

Kết nối các kênh 
truyền thông

Nâng tầm thương
hiệu



EZI WEB

EZI MALL

EZI DIGITAL

EZI PRODUCTEZI PRODUCT

GIẢI PHÁP





NỘI DUNG HẠNG MỤC 
DỊCH VỤ CHỤP ẢNH

* Giá chưa bao gồm VAT.



CHỤP SẢN PHẨM
THEO BACKGROUND

NỀN MÀU

CHỤP SẢN PHẨM
THEO CONCEPT

Chụp với nền trắng

RETOUCH SẢN PHẨM

( Nền trắng hoặc màu tự chọn )

CONCEPT ĐƠN GIẢN
( Các đạo cụ đơn giản và bố cục 

không phức tạp )

CONCEPT SÁNG TẠO
( Các đạo cụ phức tạp và bố cục 

phức tạp hơn )

* Chụp SKU gồm 4 góc trước / nghiêng / sau / chi tiết.

* Giá chưa bao gồm VAT.

* Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận ưu đãi tốt nhất. * Giá chưa bao gồm VAT.

* Tất cả các gói tại đây sẽ được bao gồm các kiểu 
phác thảo để khách hàng có thể hình dung ý tưởng 
trước khi chụp.

BÁO GIÁ DỊCH VỤ



VƯƠNG QUỐC KHÁNH
MANAGER

Lorem ipsum dolor sit amet, menandri urbanitas prodesset ad pro. Ex pri stet 
eleifend constituto, causae consetetur qui ex. Qui minimum ullamcorper ex. 
Illud noluisse est id, ne labore iisque eripuit pro.

Ei duo vivendum comprehensam. Qui paulo elitr eu, has adipisci tractatos et. 
Sed causae verear instructior ex, eam oblique mandamus ad. Nusquam 
iudicabit usu at.

Ex nam oblique civibus petentium, ex nam eius assentior. Ut argumentum 
efficiantur has, scripta vulputate et eos. In summo oblique eum, consetetur 
definitionem eos te. Vel id natum officiis accusata, id vis quot veritus. Vel no 
deserunt salutandi.

Has cu tota civibus urbanitas. Duo ei iudico accommodare philosophia. Eu diam 
brute est. Cum an debet constituam, te brute essent repudiare pri, an nam 
reque iriure recusabo. Et nam quis saepe persius, mea nobis legendos pertinax 
ei. Atqui recteque cotidieque pro ad. Ad veri exerci pri.

Lorem ipsum dolor sit amet
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BÁO GIÁ
BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU 

* Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận ưu đãi tốt nhất.

SẢN PHẨM BAO GỒM

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

- LOGO
- Đặt tên thương hiệu, sáng tạo slogan
- Tiêu đề thư, giấy viết thư, phong bì thư
- Danh thiếp
- Hóa đơn
- Thẻ nhân viên,đồng phục nhân viên, 
sổ tay nhân viên



BÁO GIÁ SẢN XUẤT VIDEO
CƠ BẢN

Cơ bản

TIÊU CHUẨN

Theo yêu cầu Sáng tạo theo yêu cầu

< 2 phút < 5 phút Theo kịch bản

Bối cảnh đơn giản Bối cảnh theo yêu cầu Nhiều bối cảnh

Nhạc : 1 bài Nhạc : nhiều bài Nhạc : Theo yêu cầu

Phụ đề : Cơ bản Phụ đề : Motion Graphic Phụ đề : Motion Graphic

SÁNG TẠO

* Tất cả sản phẩm đều có Thumbnail đi kèm.
* Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận ưu đãi tốt nhất.



* Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận ưu đãi tốt nhất. * Giá chưa bao gồm VAT.

BÁO GIÁ THIẾT KẾ BANNER

BANNER GIAN HÀNG

( Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận ưu đãi tốt nhất )

* Giá chưa bao gồm VAT

BAO GỒM CHI TIẾT
- 1 banner giới thiệu
- 2 banner chính
- 2 banner giảm giá
- 2 banner danh mục
- 1 banner cảm ơn

- Tất cả banner sẽ được thiết kế theo 
2 bản Destop và Mobile.
- Sử dụng hình ảnh sản phẩm của 
khách hàng.
- Luôn cập nhật theo những ngày 
Sale lớn của thị trường.







TRAO ĐỔI , KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

CHUẨN BỊ
Chuẩn bị sản phẩm

Lên ý tưởng Concept

Chuẩn bị địa điểm, thời gian

TRIỂN KHAI
Các công tác chuẩn bị trước buổi Shooting

Bắt đầu buổi Shooting

Hậu kì hình ảnh

THANH TOÁN
Đánh giá

Nghiệm thu

Thanh toán

Danh sách SKU

Thông tin Công ty

Giấy tờ
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CONTACT US
 0989 331 499 (Mr.Khánh)
 090 6300 619 (Ms.Thu)
 0903 096 465 (Mr.Định)
 0934 361 987 (Mr.Hải)

 info@ezicom.com.vn
 ceo@ezicom.com.vn
 dinh.trankim@ezicom.com.vn
 hai.nguyenhoang@ezicom.com.vn

 Miền nam: 42/58 Hoàng Hoa Thám 
, P.7, Q.Bình Thạnh, TPHCM
 Miền bắc: Nhà 14 - ngõ 23/379, phố 
Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, 

 www.ezicom.com.vn


