
BÁO GIÁ CAMERA

-Báo giá camera quan sát, Camera Minh Tâm  xin gửi tới khách hàng bảng báo giá 
lắp đặt camera quan sát với nhiều gói lắp đặt có giá thành khác nhau để Khách 
hàng có thể lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình…
Cửa hàng chúng tôi chuyên phân phối bán buôn và bán lẻ tất cả các loại camera 
quan sát, cũng như thiết bị an ninh của các thương hiệu lớn trong ngành an ninh.

-Camera Minh Tâm  nhận thiết kế, thi công lắp đặt, bán buôn, bán lẻ các thiết bị an 
ninh, lắp đặt camera quan sát giá rẻ, đồng thời thiết kế các giải pháp, dịch vụ kỹ 
thuật an ninh cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng và các doanh nghiệp…
-Tiêu chí: “Chất lượng, dịch vụ hoàn hảo và giá thành camera tốt nhất” Với đội 
ngũ nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp nhiệt tình, giàu kinh nghiệm triển khai nhiều 
dự án lớn nhỏ trong cả nước chúng tôi sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách khi 
sử dụng sản phẩm thiết bị an ninh của chúng tôi.

 

Báo giá camera cách lựa chọn hệ thống camera quan sát tốt nhất:

    - Báo giá camera hệ thống trọn gói hệ thống camera giám sát mới nhất 

Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng bạn có thể chọn lựa cho mình 1 trong các gói 
báo giá lắp đặt camera được xây dựng sẵn như sau:

GÓI 1. BÁO GIÁ HỆ THỐNG CAMERA PHỔ THÔNG 1.0 
MEGAPIXEL HÌNH ẢNH SẮC NÉT



GÓI 2. BẢNG GIÁ HỆ THỐNG CAMERA CAO CẤP DAHUA và 
HIKVISION 1.0 MEGAPIXEL

GÓI 3. BÁO GIÁ HỆ THỐNG CAMERA CAO CẤP SIÊU NÉT 2.0 
MEGAPIXEL



GÓI 4. BẢNG GIÁ HỆ THỐNG CAMERA CÔNG NGHỆ CAO SIÊU 
HỒNG NGOẠI  HD TVI 2.0 MEGAPIXEL CHO NHÀ XƯỞNG

Chú ý:

-Giá lắp đặt camera trên chưa bao gồm VAT 10%.

-Bảng giá trên chỉ áp dụng cho  nội thành tỉnh Bến Tre 

-Giá dây điện 5.000 vnđ/ 1m dây , dây cáp đồng trục 5.000 đ/1m dây (khách 
hàng được miễn phí 10m dây cáp đồng trục / 01 camera) tính trên giá trị thi công
thực tế.

-Khách hàng ở xa có thể tự lắp đặt và được giảm trừ phí lắp đặt là 150.000 VNĐ/
camera.

 

 -Các tiêu chí cần lưu ý để lắp đặt camera quan sát với giá rẻ nhất .

1. Trước khi bạn muốn lắp camera quan sát bạn phải xác định mục đích lắp đặt 
camera làm gì?

? Bạn muốn lắp đặt camera cho nhà riêng, văn phòng, nhà xưởng, shop thời trang, 
trong nhà, ngoài trời…
? Với mỗi vị trí lắp đặt camera thì sẽ có loại camera quan sát phù hợp với từng vị trí 
khác nhau.
? Bạn cần lắp đặt camera quan sát khu vực là bao xa, phạm vi quan sát như thế nào ? 
bạn cần quan sát ban ngày hay ban đêm ? hay quan sát cả ngày và đêm ?



? Khi bạn xác định được tầm xa quan sát, cùng với góc nhìn bao quát rộng hay hẹp 
của camera quan sát bạn có thể lựa chọn được camera quan sát phù hợp,

2. Giá và nhu cầu lắp camera quan sát

Tùy từng nhu cầu sử dụng của bạn mà có các hệ thống camera giá khác nhau, tùy 
từng giá camera quan sát, mỗi loại camera có mỗi thông số kỹ thuật khác nhau kèm 
theo đó là chất lượng hình ảnh khác nhau bạn có thể lựa chọn hệ thống camera sao 
cho hợp lý, tiết kiệm chi phí mà chất lượng không hề thay đổi, đúng mục đích sử 
dụng của bạn.

3. Bạn cũng có thể nhờ tư vấn viên có kinh nghiệm tư vấn trước khi lắp camera 
giám sát

Bạn có thể tự tìm hiểu và lựa chọn hệ thống camera không cần tư vấn, nhưng thực tế 
nếu bạn không có kinh nghiệm lựa chọn bạn sẽ phải lắp đặt một hệ thống không hề 
phù hợp với nhu cầu của bạn hoặc bạn sẽ phảigiá lắp camera giám sát cao hơn bình 
thường, vậy nên bạn hãy gọi tư vấn viên và hỏi họ về nhu cầu của bạn, họ sẽ đưa ra 
cho bạn một giải pháp hợp lý, hiệu quả nhất, giúp bạn cắt giảm được những chi phí 
không đáng có.

4. Chọn nhà cung cấp lắp đặt camera uy tín

Đây là một khâu hết sức quan trọng trong quá trình lắp đặt camera quan sát, bạn nên 
tìm hiểu đơn vị lắp đặt camera uy tín để đảm bảo được chi phí lắp đặt camera rẻ 
nhất, chất lượng tốt nhất, cũng như chính sách bảo hành sau khi bán hàng nếu không 
bạn sẽ bị mua vào những sản phẩm không có xuất xứ và chất lượng không đúng như 
số tiền bạn đã bỏ ra…

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Camera Minh Tâm
Chuyên tư vấn cung cấp, lắp đặt thiết bị an ninh camera quan sát, hệ thống báo động,
cổng từ an ninh,tổng đài điện thoại, máy chấm công, chuông cửa có hình, hệ thống

báo khói, chống trộm……
Địa chỉ : 156D Nguyễn Văn Tư phường 7,thành phố Bến Tre

Hotline: 0753.828668-0976.318.779
Email: baoquoclong1987@gmail.com

Website: vitinhminhtam.com


