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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tên dịch vụ: Quay video và chụp hình sản phẩm  quảng cáo cho
sản phẩm khăn choàng, trang phục dân tộc Chăm , sản phẩm phụ  của Công ty

TNHH MTV Xã Hội Agicham-Kim Chi

BỐI CẢNH
Công ty TNHH MTV Xã hội Agicham – Kim Chi cần xây dựng một video quảng
cáo chuyên nghiệp và chụp hình những sản phẩm  với mục đích quảng bá cho sản
phẩm của Công ty gồm khăn choàng Mat’ra , trang phục Chăm và sản phẩm phụ.
Do đó  công ty tìm đối tác phù hợp để hỗ trợ xây dựng Video và chụp ảnh sản phẩm
theo yêu cầu như sau: 

MỤC TIÊU
1/ Quay video
Video là một câu chuyện hấp dẫn mô tả ngắn gọn và xúc tích, hướng dẫn địa lý, sơ
nét về nền  văn hóa đặc trưng dân tộc Chăm tại tỉnh An Giang, đặc biệt   giới thiệu
về chiếc khăn Mat’ra, trang phục Chăm  mang tính chât độc đáo, mỹ thuật và những
sản phẩm làm quà lưu niệm của khách, diển tả các công đoạn sản xuất của những
người thợ thủ công dân tộc chăm.
Video này sẽ chiếu trên màn hình tại Nhà truyền thống phục vụ cho du khách đến
tham quan , chiếu trên website , trên Youtube…
2/ Chụp ảnh sản phẩm:
Lưu lại những hình  cảnh đẹp của làng Chăm Đa Phứơc thu hút du khách hướng dẫn
địa lý, nâng cao  vẻ đẹp bí ẩn của chiếc khăn Mat’ra, trang phục kín đáo dân tộc
Chăm và những sản phẩm phụ dùng hàng lưu niệm.
Mục tiêu chọn ra 24 tấm hình làm 02 bộ post cards

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
1/  Video dài khoảng  7phút- 10 phút sử dụng khi tham gia hội chợ, youtube.  Từ
video này tóm gọn lại video dài 2p để sử dụng trên website, quảng cáo trên mạng xã
hội...
Nội dung nhẹ nhàng, bối cảnh bao gồm :

- Quay  cảnh hướng dẫn địa lý đến Làng Chăm xã Đa Phước, huyện An Phú
- Cảnh quay  khăn choàng Mat’ra, trang phục dân tộc Chăm  khi sinh hoạt

thường ngày, lúc hành lễ cúng,  ngày lễ Tết, trang phục cô dâu , chú rễ ,
trang phục nam nữ và trẻ em 
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- Câu chuyện về ý nghĩa cũa chiếc khăn choàng trong văn hóa độc đáo của
dân tộc Chăm 

- Thể hiện  các công đoạn sản xuất chiếc khăn Mat’ra
2/ Ảnh chụp hình các sản phẩm :

-  Hinh sản phẩm sắc nét, rõ hình, nổi bật được họa tiết 
- Hình chụp khi được sủ dụng ( có hình người)
- Hình toàn cảnh Thánh đường Hồi giáo Masjid Al Ehsan xã Đa Phước 

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ KHUNG THỜI GIAN 

- Nhà tư vấn cần nghiên cứu văn hóa Chăm An Giang (Hồi giáo) để quay phim

và chụp ảnh sản phẩm, tránh những hình ảnh bị cấm trong đạo Hồi.

- Thống nhất quan điểm, phong cách, phương án và kế hoạch làm chi tiết với

Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xã Hội Agicham-KimChi.

Thời gian triển khai toàn bộ gói công việc này là 2 tháng 

YÊU CẦU VỀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP
1. Đơn vị cung cấp dịch vụ quay video: 
- Yêu cầu: Là đơn vị chuyên nghiệm về làm video quảng cáo. Đã từng làm các 
sản phẩm sáng tạo và độc đáo. Thể hiện chuyên nghiệp và hiện đại.
BÁO CÁO
Các công ty/ cá nhân quan tâm và có đủ khả năng đảm nhận các yêu cầu trên gửi đề 
xuất tới: kimchilxvn@gmail.com ,  cred@cred.org.vn với các nội dung sau:

- Mô tả năng lực công ty/cá nhân
- Các mẫu sản phẩm đã từng làm
- Đề xuất kịch bản,  các hạng mục làm chi tiết, phương án thực hiện, thời gian 

thực hiện 
- Đề xuất chi phí thực hiện.
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