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HƯỚNG DẪN CASTING CHO DỰ ÁN VIỆN THẨM MỸ 

MELYONE CỦA RED AGENCY 

I. Yêu cầu chung  

- Tham gia quay dự án vào chiều chủ nhật (22/12/2019) 

- Ăn nói có duyên, vui tươi, giọng tự nhiên 

- Thời gian casting:  

Đối với mẫu béo, có mặt vào 9h sáng thứ năm (19/12/2019) tại Landmark 2 

Đối với mẫu nám: có mặt vào 14h thứ năm (19/12/2019) tại Landmark 2 

- Khi đi casting phải trang điểm nhẹ trước 

- Mẫu chủ động trang phục, màu sáng, không quá rườm rà 

- Nói liền mạch, vì quay livestream nên nói vấp sẽ phải nói lại từ đầu toàn bộ, 

xem hướng dẫn như link mẫu dưới đây: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1260186644164722 

 

 

II. Quy trình casting 

 

1. Bước 1: 

- Test giọng nói 

- Công ty sẽ đưa trước kịch bản tại các link sau: 

 

2. Bước 2: 

Đối với mẫu béo 
- Mẫu sẽ mặc đồ như ảnh dưới để chụp ảnh, quay clip ngắn 5-10s để có tư liệu 

khi chưa sử dụng liệu trình giảm béo. 

- Mặc đồng phục như ảnh để quay 
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Đối với mẫu nám 
- Make up mặt nám như ảnh dưới để chụp ảnh, quay clip ngắn 5-10s để có tư 

liệu khi chưa sử dụng liệu trình trị nám. 
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3.  Bước 3:  

Mẫu sẽ tập trước và học kịch bản 

Video quay sẽ tương tự như link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1260186644164722 

III. Thực thi dự án 

- Địa điểm thực thi: 198 Đại lộ Bình Dương – Tp.Thủ Dầu Một 

- Ekip 01: Mẫu béo và ekip sản xuất. 

Thời gian có mặt 7h sáng tại Landmark 2 – 278 Nguyễn Hữu Cảnh – 

Phường.  

Sđt liên hệ: 0888111414 

- Ekip 2: Mẫu nám 
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12h30 có mặt tại Landmark 2 để bắt đầu di chuyển và 17h30 bắt đầu về. 

Sđt liên hệ: 0836115500 

- Thời gian đi chủ yếu là nghỉ ngơi, chờ đến lượt quay, mỗi mẫu quay tầm 

10p, nếu làm tốt thì quay xong nhanh. 

- Được trải nghiệm quy trình massage tại Thẩm mĩ viện miễn phí 

Điều khoản thanh toán: Nhận ngay sau khi kết thúc buổi quay. 500K/1 người 

IV. Địa chỉ liên lạc của Công ty 

 
 

Địa chỉ liên hệ: 

 

Văn phòng công ty: 

- 0963144380 (Gặp chị Thảo) 

 

 

Lưu ý: 2 link kịch bản quan trọng cần phải xem: 

Link video sản phẩm hoàn thiện (tức quay như vậy là hoàn thiện): 

https://www.youtube.com/channel/UCGNXJMRzOss_QXD7-

sZFACQ 

Link kịch bản ( Không cần học thuộc nhưng nói đúng ý chính, nói 

thật tự nhiên): 

https://drive.google.com/drive/folders/1UIArdV9LdoTRHp3073q

AL_HjE3d5gKMc?usp=sharing 

 

Thông tin người mẫu sẽ được đăng tải trên Kols.com.vn và được ưu tiên trong các 

dự án tiếp theo của Red.Agency 

Trân trọng cảm ơn! 
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