


Lời ngỏLời ngỏ
Việt Thương Music với sứ mệnh xây dựng và phát triển âm nhạc cho quê hương đất nước, mang đến cho các thế hệ sự 
trải nghiệm âm nhạc đặc sắc ngay từ những ngày đầu thành lập.

Với hơn 20 năm phát triển cùng hơn 50 thương hiệu và 5000 sản phẩm hàng đầu thế giới, Việt Thương Music đã trở 
thành nhà phân phối nhạc cụ hàng đầu tại Việt Nam. Hơn thế nữa, Việt Thương Music còn cung cấp những giáo trình 
giảng dạy âm nhạc quốc tế như Kawai từ Nhật và London College of Music từ vương quốc Anh.

Theo thời gian khi niềm đam mê âm nhạc ngày càng phát triển, Việt Thương Music bắt đầu mở rộng dịch vụ cho thuê 
Nhạc Cụ - Âm Thanh Ánh Sáng để đáp ứng tất cả nhu cầu về âm nhạc cho mọi đối tượng khách hàng.

Sau sự thành công của việc kinh doanh và giáo dục âm nhạc, Việt Thương Music sẽ cung cấp cho quý khách dịch vụ 
cho thuê với sự đảm bảo bằng các tiêu chí:

Chúng tôi tin rằng với bề dày kinh nghiệm trong ngành kinh doanh nhạc cụ, Việt Thương Music sẽ mang đến cho quý 
khách sự trải nghiệm tốt nhất.

ịch vụ cho thuê nhạc cụ - âm thanh ánh sángDD

Chăm sóc và phục 
vụ tận tâm

1
Cam kết sản phẩm 
chất lượng 

2
Phù hợp với nhiều 
mục đích: Hội 
trường, band nhạc, 
trường học…

3
Nhiều sự lựa chọn 
và đa dạng về gói 
dịch vụ

4
Giá cả phù hợp 
với mọi đối tượng 
sử dụng

5
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Kawai GE-30
Phù hợp biểu diễn sân khấu, sự kiện

Giá cho thuê 1 ngày:  8,500,000 VND 
Giá cho thuê 2 ngày:  15,300,000 VND 

Roland HP-504
Phù hợp biểu diễn sân khấu, sự kiện

Giá cho thuê 1 ngày:  2,000,000 VND 
Giá cho thuê 2 ngày: 3,600,000 VND  

Casio PX-860
Phù hợp biểu diễn sân khấu, sự kiện

Giá cho thuê 1 ngày:  1,000,000 VND 
Giá cho thuê 2 ngày: 1,800,000 VND 

Roland RD-2000
Phù hợp biểu diễn sân khấu

Giá cho thuê 1 ngày:  2,500,000 VND 
Giá cho thuê 2 ngày: 4,500,000 VND  

Kawai RX-5
Phù hợp biểu diễn sân khấu chương trình lớn

Giá cho thuê 1 ngày:  10,000,000 VND 
Giá cho thuê 2 ngày: 18,000,000 VND 

Kawai KG-3A
Phù hợp biểu diễn sân khấu chương trình lớn

Giá cho thuê 1 ngày:  6,000,000 VND 
Giá cho thuê 2 ngày:  10,800,000 VND 

NHẠC CỤ CHO THUÊ NGẮN HẠN



TRỐNG JAZZ SET TRUNG BÌNH

SYNTHESIZER

VML925PC309 + HWP930 + BC930 + D930 + A391
Phù hợp biểu diễn sân khấu, sự kiện

Giá cho thuê 1 ngày: 2,500,000 VND 
Giá cho thuê 2 ngày: 4,500,000 VND  

Roland XPS-30
Phù hợp biểu diễn sân khấu

Giá cho thuê 1 ngày: 900,000 VND 
Giá cho thuê 2 ngày: 1,620,000 VND 

DRUM MIC

Audix FP7
Đi chung với các bộ trống

Giá cho thuê 1 ngày: 500,000 VND 
Giá cho thuê 2 ngày: 900,000 VND 

NHẠC CỤ CHO THUÊ NGẮN HẠN



NHẠC CỤ CHO THUÊ NGẮN HẠN

GUITAR AMPLIFIER

GUITAR 

Phù hợp biểu diễn sân khấu lớn, band nhạc thuê

Boss Katana 100/212 + FS6 
Giá cho thuê 1 ngày: 500,000 VND
Giá cho thuê 2 ngày: 900,000 VND

Fender Standard Stratocaster 
Giá cho thuê 1 ngày: 500,000 VND
Giá cho thuê 2 ngày: 900,000 VND

Fender Deluxe Active Jazz Bass
Giá cho thuê 1 ngày: 700,000 VND
Giá cho thuê 2 ngày: 1,260,000 VND

Takamine GD71CENAT
Giá cho thuê 1 ngày: 350,000 VND 
Giá cho thuê 2 ngày: 630,000 VND

Takamine GD71CENAT
Giá cho thuê 1 ngày: 300,000 VND
Giá cho thuê 2 ngày: 540,000 VND

Roland ACS Pro (guitar thùng) + FS6 
Giá cho thuê 1 ngày: 650,000 VND
Giá cho thuê 2 ngày: 1,170,000 VND

Cube Bass 120XL
Giá cho thuê 1 ngày: 500,000 VND
Giá cho thuê 2 ngày: 900,000 VND

Fender Hot Rod Deluxe
Giá cho thuê 1 ngày: 500,000 VND
Giá cho thuê 2 ngày: 900,000 VND

GUITAR ĐIỆN
(TRUNG)

BASS
(TRUNG)

GUITAR THÙNG
(TRUNG)

GUITAR CLASSIC
(TRUNG)



NHẠC CỤ CHO THUÊ DÀI HẠN

LK-265 Phù hợp lớp nhạc, trường mầm non, tiểu học

CDP-230R
Phù hợp trường TH cơ sở,

phổ thông, lớp nhạc

Kawai BL71
Dành cho hộ gia đình 

Kawai ND-21
Dành cho hộ gia đình 

Yamaha U3H
Dành cho hộ gia đình 

Trên 3 tháng (Giá/tháng): 500,000 VND
Trên 6 tháng (Giá/tháng): 430,000 VND
1 năm (Giá/tháng): 370,000 VND

Trên 3 tháng (Giá/tháng): 6,000,000 VND
Trên 6 tháng (Giá/tháng): 5,040,000 VND
1 năm (Giá/tháng): 4,320,000 VND 

Trên 3 tháng (Giá/tháng): 7,000,000 VND
Trên 6 tháng (Giá/tháng): 5,900,000 VND 
1 năm (Giá/tháng): 5,040,000 VND 

Trên 3 tháng (Giá/tháng): 6,000,000 VND
Trên 6 tháng (Giá/tháng): 5,040,000 VND
1 năm (Giá/tháng): 4,320,000 VND

Trên 3 tháng (Giá/tháng): 1,470,000 VND
Trên 6 tháng (Giá/tháng): 1,230,000 VND
1 năm (Giá/tháng): 1,050,000 VND

KEYBOARD

PIANO

DIGITAL
PIANO



CÁC GÓI ÂM THANH CHO THUÊ

GÓI ÂM THANH NHỎ
 - Phục vụ <100 -150 khách
 - Hội trường, nhà nguyện, phòng tập Rehearsal, biểu diễn live, sự kiện, party
 - Phù hợp với những buổi hội thảo, thuyết trình, cần source âm thanh riêng

Passport VENUE
Micro không dây U800-HT x 2
PHỤ KIỆN: Kèm theo dây loa, tín hiệu, dây nguồn, 2 chân loa…

1,000,000 VNDGIÁ CHO THUÊ (buổi):
* Giá chưa bao gồm chi phí kỹ thuật và chi phí vận chuyển



CÁC GÓI ÂM THANH CHO THUÊ

GÓI ÂM THANH VỪA
 - Phục vụ 300 khách ngoài trời và 500 khách trong nhà
 - Gói dùng indoor hoặc outdoor đòi hỏi chất lượng âm thanh cao

 OPTION 1  OPTION 2
Vantec-15A
Vantec-18A
Vantec-12A
QU-24
AR2412
W3-OM6
PHỤ KIỆN: Kèm theo dây loa, tín hiệu, đầu đọc đĩa,
dây nguồn, chân loa, chân micro…

Vantec-15A
Vantec-18A
Vantec-12A
ZED-22FX
EQ2231A
CSP4.8 
AH106-30M
W3-OM6
PHỤ KIỆN: Kèm theo dây loa, tín hiệu, đầu đọc đĩa, 
dây nguồn, chân loa, chân micro…

6,000,000 VNDGIÁ CHO THUÊ (buổi):
* Giá chưa bao gồm chi phí kỹ thuật và chi phí vận chuyển



CÁC GÓI ÂM THANH CHO THUÊ

GÓI ÂM THANH LỚN
 - Sử dụng loa Line Array
 - Được thiết kế theo yêu cầu riêng của từng sự kiện

GIÁ CHO THUÊ TRỌN GÓI: LIÊN HỆ

AERO-20A
UX-218A
VANTECT-15A
PHỤ KIỆN: Kèm theo dây loa, tín hiệu, đầu đọc đĩa,
dây nguồn, chân loa, chân micro…

AX-AERO20
AXS-AERO20
M-5000C

S4000S3208
DSP-2060
EW-145G3



MHY 0230 HPY-5403 YR512C DA009
Cáp tín hiệu, Cáp điện 3 pha… 

CÁC GÓI ÁNH SÁNG CHO THUÊ

GÓI ÁNH SÁNG NHỎ
 - Cần ánh sáng màu đơn giản
 - Phục vụ 300 khách ngoài trời hoặc 500 khách trong nhà

GÓI ÁNH SÁNG VỪA
 - Phù hợp tiệc ca nhạc, gala Dinner, hội diễn văn nghệ 
 - Phục vụ khoảng 400 khách ngoài trời, 600 khách trong nhà 
(với sân khấu chính rộng khoảng 40m2, tính chất bán chuyên nghiệp)

2,200,000 VND (*)GIÁ CHO THUÊ (buổi):

8,000,000 VND (*)GIÁ CHO THUÊ (buổi):

ADX18HC + ATS10
GIÁ CHO THUÊ (buổi): 200,000 VND GIÁ CHO THUÊ (buổi): 400,000 VND

FP-7
GIÁ CHO THUÊ (buổi): 80,000 VND

E835s
GIÁ CHO THUÊ (buổi): 400,000 VND

ZED60-14FX
GIÁ CHO THUÊ (buổi): 80,000 VND

UEM81

SẢN PHẨM 
CHỌN THÊM 
(OPTIONAL)

MHY 0230 HPY-5403 PAR 64 E12 DIMMER
YR512C KK1024S YR768G YR1500
Chân treo đèn 2 tầng loại cứng cáp để không bị gió thổi...
Cáp tín hiệu, Cáp điện 3 pha…

* Giá chưa bao gồm chi phí kỹ thuật và chi phí vận chuyển



ÐIỀU KIỆN CHO THUÊ

CHO THUÊ NGẮN HẠN

1 Hợp đồng cho thuê

2 Bản cam kết đảm bảo tài sản

3 Chọn 1 trong 2

4 Thông tin người thân: 3 người

6 Thanh toán trước 100% tiền thuê

5 Chọn 1 trong 2

Đặt cọc 20% giá trị sản phẩm (theo giá niêm yết của công ty)
và nộp giấy tờ thế chấp có giá trị:
1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc)
2. Hộ khẩu (bản gốc)
3. Ba hoá đơn đóng tiền điện gần nhất (địa chỉ giống hộ khẩu)

Đặt cọc 80% giá trị sản phẩm
(theo giá lẻ niêm yết của công ty)

Công ty giao hàng tại địa chỉ theo giấy tờ thế chấp 
Xác nhận người thân trong địa chỉ giao nhận

Công ty sẽ giao hàng tại địa chỉ do bên thuê chỉ định 
Người có trách nhiệm từ bên thứ ba đảm bảo ký nhận
bàn giao tài sản cho thuê

Hợp đồng cho thuê

Bản cam kết đảm bảo tài sản

Đặt cọc 50% giá trị sản phẩm

Thanh toán trước 3 tháng tiền thuê
(Sau đó, bắt đầu thanh toán tiền thuê từ tháng thứ 4)

1

2

3

4

CHO THUÊ DÀI HẠN




