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- Over 5 years of experience in Corporate photography especially with top leading companies in the industry. We have more insight 
in the internal and external process you are dealing with. Our senior staff can give advice and help communicate with your top 
leaders

- Quality guaranteed, we understand your time gathering your management board costs more than the shooting. We deliver quality 
with your expectation at the shooting session and post production.

- We have flexible payment terms for your company. We understand how difficult you are dealing with your finance department, our 
contract and payment term are tailored for your need

- Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hình ảnh doanh nghiệp, cùng với khách hàng là các cty lớn nhỏ 
đầu ngành. Chúng tôi có nhiều kiến thức để tư vấn cho bạn chi tiết về kế hoạch chụp và giao tiếp với các cấp 
lãnh đạo doanh nghiệp
- Chất lượng đảm bảo. Chúng tôi hiểu rằng thời gian quý báu anh chị Giám đốc đến tham dự buổi chụp còn 
đắt hơn công sức buổi chụp nên chúng tôi mong muốn đạt hiệu quả cao tại buổi chụp và công tác hậu kỳ
- Chính sách chi trả linh hoạt theo chính sách từng công ty tạo điều kiện thuận lợi nhất cho anh chị làm việc 
với phòng tài vụ của công ty mình



NO. ITEM DESCRIPTION QUANTITY

1 Board of directors
Senior Managers
Team Leaders

Various set of Director Photos whether it's on white background or 
windows, office background or in the private office

5 photos per director
2 types: 
Editorial (for sending to 
newspaper or website)
Transparent background for 
brochure, financial report

2 Individual staff Staff on white background for multiple purpose such as staff 
dashboard, staff directory, staff avatar...

1 photo/staff
White background

3 Group photo by team or whole 
company

Team photo is used for demonstrate a team or a group in the 
company
*however, due to the high turnover rate in VN, we recommend to 
use this for some special occasion only.

2 photos/group
White background
Office background

4 Company activity
Flycam

Demonstrate sales, customer service activity with customer 
engagement. (with company logo)
This is commonly used for brochure, website images and 
marketing materials 

10 photos in general

STANDARD SET OF CORPORATE PROFILE PHOTOS
The set is suitable for a medium size of company with the amount of employee less than 
20. If you need to have more details based on your company requirement, please check 
our detail quotation.



STT LOẠI ẢNH MÔ TẢ SỐ LƯỢNG

1 Chủ tịch
Giám đốc
Trưởng phòng

Chụp ảnh Chủ tịch, Giám đốc, Trưởng bộ phận với nền trắng 
hoặc bối cảnh văn phòng, cửa sổ văn phòng, tòa nhà.

5 hình cho mỗi người

2 loại: 
- Ảnh báo chí (dùng cho 
website hoặc gửi tạp chí)
- Ảnh nền trơn tách nền cho 
các ấn phẩm như brochure, 
báo cáo tài chính

2 Nhân viên đơn lẻ Chụp ảnh nhân viên với nền trắng/trơn phù hợp để tách nền dùng 
cho bảng nhân viên, danh sách nhân viên...

1 hình/nhân viên
Nền trắng trơn

3 Chụp group nhóm/ phòng ban Hình ảnh theo nhóm phòng ban thể hiện tính chất của phòng ban 
trong công ty.
*tuy nhiên, vì một số lý do khách quan biến động nhân sự, giải 
pháp chụp phòng ban chỉ nên dùng khi có sự kiện đặc biệt

2 hình/nhóm
Nền trơn
Chỗ ngồi làm việc

4 Hoạt động công ty
Flycam

Thể hiện các hoạt động cụ thể của công ty để sử dụng làm các 
hình ảnh marketing như hoạt động kinh doanh (có logo công ty), 
hình ảnh trụ sở và đối tác. Cũng như sản phẩm của công ty

10 hình đa dạng

QUY CHUẨN CỦA 1 SET CHỤP ẢNH VĂN PHÒNG
Quy chuẩn chụp ảnh phù hợp cho dạng công ty vừa với quy mô ít hơn 20 nhân viên, nếu 
quý khách có yêu cầu cao hơn, vui lòng liên hệ chúng tôi



RENTAL LOCATION FOR CORPORATE
GÓI CHO THUÊ VP CHỤP ẢNH
Sometimes, your office are new setup or small for photography session, we recommend some location for rental as below:
Đôi khi văn phòng của quý khách mới thành lập hoặc không đủ diện tích cho chụp ảnh, chúng tôi đề xuất các địa điểm bên dưới: 

JAYstudio

Copac Square, Ton Dan, Dist 4, 
HCMC

Office: 6 Vo Van Kiet, Dist 1, HCMC

Saigon Centre, Tower 2

67 Lê Lơi, Quận 1, TP.HCM
(KH Tự thuê)
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2. INDIVIDUAL STAFF
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3. GROUP PHOTO
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4. COMPANY ACTIVITIES - MEETING



4. COMPANY ACTIVITIES - SALES
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4. COMPANY ACTIVITIES - CS



4. COMPANY ACTIVITIES - BUILDING



4. FLYCAM



BEFORE - AFTER

Before After Before After



LƯU Ý CHUẨN BỊ

1. Nữ:

✅Makeup, tóc gọn gàng, dùng gel giữ nếp.
✅Mang cao gót bít mũi đen dạng công sở.
✅Áo sơ mi trắng. Càng đơn giản càng tốt.
✅Mang đồng hồ (nếu có), hoa tai nhỏ vừa phải.
✅Kính cận giúp lau chùi sạch sẽ
❌Không mặc áo quá mỏng, hạn chế họa tiết và 
cách điệu trên sơ mi.
❌Không mặc bra đen
❌Không mặc váy quá ngắn

2. Nam:

✅Chải tóc gọn gàng.
✅ Đi giày công sở.
✅Mang tất trùng màu quần, 
✅Dây nịt trùng màu giày nếu có
✅Nên mang đồng hồ
✅Áo sơ mi sáng màu, tránh nhăn, nên mặc 
khi đến gần buổi chụp
✅Cạo râu nếu không cần thiết hoặc không 
nuôi râu.
✅Kính cận giúp lau chùi sạch sẽ
❌Tránh mặc áo quá nhăn nhúm
❌ Giày dơ
❌ Quần quá ngắn hay quá dài



CÁC CÁCH TẠO DÁNG TIÊU CHUẨN NỮ - DỄ 
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JAYbranding

Hotline: 08 99991131

Email: hi@jaybranding.com

HCMC office: 6 Vo Van Kiet, D1, HCMC

HN office: (coming soon)
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