BÁO GIÁ QUẢNG CÁO
DESKTOP - MOBILE
PR ARTICLE

"Thời gian áp dụng: từ 20.05.2017"

ABOUT
24H JSC

Được thành lập từ năm 2004 với định hướng trở thành
nhà xuất bản nội dung trực tuyến hàng đầu Việt Nam.
Hệ thống website 24H phục vụ hàng tỷ lượt xem với
hơn 100 bài viết cập nhật mỗi ngày về thông tin giải
trí tổng hợp.
Cung cấp các giải pháp quảng cáo trực tuyến hiệu
quả, sáng tạo cho hơn 300 doanh nghiệp mỗi năm.

EVA là trang tin tức tổng hợp hàng đầu về thế giới phụ nữ, nổi bật với các nội dung về bà bầu và làm mẹ,
website www.eva.vn đươc xuất bản lần đầu tiên vào năm 2006, với hơn 20 chuyên mục nội dung, eva chia
sẻ các thông tin chính xác, cập nhật các kiến thức bổ ích trong nhiều lĩnh vực liên quan đến thế giới phụ nữ.
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BÁO GIÁ QUẢNG CÁO

DESKTOP | PR ARTICLE
HẠNG MỤC
Bài đặc biệt

MÔ TẢ
Demo

Đính vào vị trí đặc biệt trên trang chủ 2h ( dạng bài ảnh + title)

ĐƠN GIÁ
50,000,000

Đồng thời hiện ở vị trí đặc biệt ở trang chuyên mục. Hiển thị theo cơ chế bài
mới lên, bài cũ trôi dần về sau (dạng bài ảnh + title )
Bài hot trang chủ

Demo

Đính vào vị trí bài hot 2h (cạnh vị trí đặc biệt. Dạng bài ảnh + title).

LƯU Ý

Bài KH cần check
định
30,000,000

hướng

nội

dung với eva trước
khi book vị trí.

Đồng thời hiển thị 1 trong 2 bài hot trang chuyên mục. Hiển thị theo cơ chế bài
mới lên, bài cũ trôi dần về sau (dạng bài ảnh + title).
Bài link trang chủ loại A

Demo

Đính vào bài top1 của mục trên trang chủ 2h (dạng bài title + ảnh).

20,000,000

Hiển thị trên box "Tin tức thị trường 2" 24h theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau
Đồng thời hiện ở vị trí đặc biệt ở trang chuyên mục. Hiển thị theo cơ chế bài mới lên, bài cũ
trôi dần về sau (dạng bài ảnh + title)
Bài link trang chủ loại B

Demo

Đính vào bài link số 2 của mục trên trang chủ 2h (bài dạng title + ảnh)

10,000,000

Hiển thị trên box "Tin tức thị trường 2" 24h theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau
Đồng thời hiển thị link đầu tiên trong 2 bài hot trang chuyên mục. Hiển thị theo cơ chế bài
mới lên, bài cũ trôi dần về sau (dạng bài ảnh + title)
Bài link trang chủ loại C

Demo

Đính vào bài link số 5 của mục trên trang chủ trong 2h (bài dạng title + ảnh)

7,000,000

Hiển thị trên box "Tin tức thị trường 2" 24h theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau
Đồng thời hiển thị trong trang chuyên mục, link số 2. Hiển thị theo cơ chế bài mới lên, bài
cũ trôi dần về sau (dạng bài ảnh + title).
Bài đặc biệt tiểu mục

Demo

Đính vào vị trí đặc biệt của bài tiều mục 5h (dạng bài ảnh + title).

5,000,000

Bài box Tin tức thị trường

Demo

Hiển thị tại Box “Tin tức thị trường 1” đồng thời trên Trang chủ (2h), Trang Chuyên

5,000,000

mục (24h), Trang Bài viết (24h)
Sau khi kết thúc 2h hiển thị trên Trang chủ, Bài PR tiếp tục hiển thị thêm tại “Tin tức thị trường 2”
cuối Trang Chủ, Trang Chuyên mục, Trang Bài viết (2h)
Bài hot tiểu mục

Demo

Hiển thị tại Box “Tin tức thị trường 1” trên Trang Chuyên mục và Trang Bài viết (8h) Sau khi

3,000,000

kết thúc 8h hiển thị tại Box “Tin tức thị trường 1”, bài PR tiếp tục hiển thị thêm tại box “Tin
tức thị trường 2” cuối trang Chuyên mục, trang Bài viết
Đính vào 1 trong 2 bài hot của tiểu mục 5h (dạng bài ảnh + title)

Giá chưa bao gồm 10% VAT

MOBILE | PR ARTICLE
HẠNG MỤC

MÔ TẢ

ĐƠN GIÁ

Bài link trang chủ loại A

Demo

Tồn tại 2h tại bài hot của mục trên trang chủ (dạng bài ảnh + title)

30,000,000

Bài link trang chủ loại B

Demo

Tồn tại 2h tại 1 trong các link bài phía dưới bài hot mục của trang chủ (dạng bài ảnh + title)

20,000,000

Tin VIP vị trí 5

Demo

Tồn tại 24h vị trí số 5 dưới tin Hot Trang chủ. Chia sẻ 3. Bài dạng title + ảnh. Chạy Combo đồng hiển thị trên PC & Mobile

20,000,000

Tin VIP vị trí 10

Demo

Tồn tại 24h vị trí số 10 dưới tin Hot Trang chủ. Chia sẻ 3. Bài dạng title + ảnh. Chạy Combo đồng hiển thị trên PC & Mobile

15,000,000

DỊCH VỤ CỘNG THÊM
DỊCH VỤ CỘNG THÊM

GIÁ (VNĐ)

Bài PR layout

Giá bài + 10,000,000 VND

Demo

Chèn video vào bài

Bài Link trang chủ loại A, Link trang chủ loại B: 5,000,000 VNĐ
Bài Đặc biệt tiểu mục, Box tin tức thị trường, Hot tiểu mục: 3,000,000 VNĐ
Video có dung lượng vượt quá 10Mb giá nhân thêm 1.5

Chèn thêm hyperlink hoặc domain

200,000 VNĐ/ link . Chỉ chèn 1 link

Thêm ảnh vào bài

500,000 VNĐ / ảnh. Tối đa 5 ảnh

Giá chưa bao gồm 10% VAT

LƯU Ý

Không áp dụng cho bản Mobile

MỘT SỐ LƯU Ý
Bài viết tối đa 5 ảnh, chữ không quá 1000 chữ (bao gồm tiêu đề, tóm tắt, nội dung và chú thích ảnh). Bề rộng ảnh tối đa 500px, dung lượng
không quá 90KB/1 ảnh. (Riêng bộ ảnh sự kiện, Thời trang, giải trí... cho phép tối đa 10 ảnh).
Dung lượng video không quá 10Mb.
Tên thương hiệu được nhắc tối đa 3 lần trong bài.
Tiêu đề không quá 50 kí tự.
Logo chèn mặc định góc phải bên dưới ảnh, kích thước lớn hơn 1,5 text trong bài.
Can thiệp chỉnh sửa nội dung, tư vấn cho dịch vụ nếu không đạt yêu cầu (EVA không được phép viết bài cho khách dưới mọi
hình thức; phải chuyển cho bên cung cấp dịch vụ).
Không nhận bài đánh giá về sản phẩm nếu không có dữ liệu khách quan từ bên kiểm định tùy theo nghành nghề.
Link cụm từ, website không đặt quá 3 link (Không cho phép chèn ở tiêu đề, tóm tắt).
Trên 3 địa chỉ sẽ chuyển địa chỉ vào phần đọc thêm (bấm để xem thêm địa chỉ).
Bài phải được gửi trước 2 ngày (16 tiếng hành chính), EVA sẽ đăng bài trong vòng 8h làm việc (không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ
Tết, Thứ 7, Chủ nhật).
Công ty từ chối toàn bộ nội dung không phù hợp với ngành nghề kinh doanh được cấp phép hoặc không đáp ứng đủ yêu cầu
của Ban biên tập.

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO
DESKTOP
BANNER | RICH MEDIA

"Thời gian áp dụng: từ 20.05.2017"

ABOUT
24H JSC

Được thành lập từ năm 2004 với định hướng trở thành
nhà xuất bản nội dung trực tuyến hàng đầu Việt Nam.
Hệ thống website 24H phục vụ hàng tỷ lượt xem với
hơn 100 bài viết cập nhật mỗi ngày về thông tin giải
trí tổng hợp.
Cung cấp các giải pháp quảng cáo trực tuyến hiệu
quả, sáng tạo cho hơn 300 doanh nghiệp mỗi năm.

EVA là trang tin tức tổng hợp hàng đầu về thế giới phụ nữ, nổi bật với các nội dung về bà bầu và làm mẹ,
website www.eva.vn đươc xuất bản lần đầu tiên vào năm 2006, với hơn 20 chuyên mục nội dung, eva chia
sẻ các thông tin chính xác, cập nhật các kiến thức bổ ích trong nhiều lĩnh vực liên quan đến thế giới phụ nữ.
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BÁO GIÁ QUẢNG CÁO

DESKTOP | BANNER
BANNER

MÔ TẢ

CPD
Ghi chú

Kích thước

Dung lượng

Chia sẻ

Trang chủ

970x90

100 Kb

2

18,000,000

Bonus 10% quy đổi ra

980x250

100 Kb

2

20,000,000

traffic CPM khi mua

970x90

100 Kb

3

12,000.000

10,000,000

10,000,000

trang chủ.

980x250

100 Kb

3

12,000.000

10,000,000

10,000,000

Chạy kèm thời gian

Hot banner Large

300x600

100 Kb

3

Rectangle 1

300x600

100 Kb

3

10,000,000

8,000,000

8,000,000

Background

220x900

200 Kb

2

20,000,000

18,000,000

18,000,000

Double floating

120x300

120 Kb

2

Masthead

Masthead

Trang chủ

Chuyên mục

CM Làm Đẹp

CM Mẹ và Bé

CM Tin Tức

mua, theo cơ chế

18,000,000

random tất cả các vị
trí trên Eva.

20,000,000

Bài chi tiết

NHÓM CHUYÊN MỤC LÀM ĐẸP: Thời Trang, Làm Đẹp, Làng Sao.
NHÓM CHUYÊN MỤC MẸ VÀ BÉ: Bà Bầu, Làm Mẹ, Eva Yêu, Eva Tám.
NHÓM CHUYÊN MỤC TIN TỨC: Tin Tức, Sức khỏe, Nhà Đẹp, Du Lịch, Mua Sắm Giá Cả, Bếp Eva, Clip Eva, Xem & Đọc, Ảnh Đẹp Eva, Lịch Vạn Niên.

Giá chưa bao gồm 10% VAT

KÍCH
THƯỚC

DUNG
LƯỢNG

CPM

970x90

100 Kb

12,000

980x250

100 Kb

15,000

Large rectangle 1

300x600

100 Kb

12,000

Large rectangle 2

300x600

100 Kb

10,000

BANNER

Masthead

300x600

Sticky box

100 Kb

RICH MEDIA

GHI
CHÚ

VIDEO AD

Chạy
xuyên
trang

TVC Pre-Roll 15s

Gói mua
tối thiểu
500
CPM

TVC Pre-Roll 30s

CPM

528x297

2 Mb

55,000

3 Mb

65,000

In - read basic

640x360

2 Mb

40,000

In - read plus

640x360

3 Mb

45,000

GHI
CHÚ
Mua tối thiểu
500 CPM
Mặc định
skip 5s

10,000

CHUYÊN MỤC ÁP DỤNG

Tất cả các vị trí

Banner TVC

Demo

DUNG
LƯỢNG

528x297

VỊ TRÍ ÁP DỤNG

Hover chuột 3s để expand (*)

Demo

KÍCH
THƯỚC

Tất cả các vị trí

Vị trí bất kỳ

Giá vị trí x 1.5

GHI
CHÚ
Kích thước
expand tối đa

Trang chủ

(TVC gắn trực tiếp vào banner)

CPD
CPM

Trang chuyên mục

Giá vị trí x 1.3

là 970 x 600px

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO CPC
BANNER

Sponsor link

KÍCH THƯỚC
PC: 300x250

DUNG LƯỢNG

CPC

100Kb

4000/click

Giá chưa bao gồm 10% VAT

LƯU Ý
Demo

Giới hạn:
- Title dưới 10 chữ
- Sapo dưới 30 chữ
- Số lượng hình ảnh, tên nhãn hàng: 1
- Mua tối thiểu 1000CPC

MỘT SỐ LƯU Ý
QUY ĐỊNH CHUNG
Báo giá trên có thể thay đổi mà chưa kịp thông báo, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để có báo giá cập nhật mới nhất.
Tất cả banner được đặt trên hệ thống website http:\\eva.vn (bao gồm phiên bản PC, mobile, iPad) chỉ hiển thị các thiết bị sử dụng IP Việt
Nam. EVA không hỗ trợ việc hiển thị banner trên các thiết bị sử dụng IP nước ngoài.
Chế độ chia sẻ 3 theo user (chiếm 33% trafﬁc tại vị trí mua quảng cáo); ví dụ: 1000 lượt hiển thị thì mỗi khách hàng được 333 lượt.
Trafﬁc được tính gồm trafﬁc bản PC + Tablet.
Cơ chế chạy theo vòng lặp 30s: 10s động, 20s tĩnh.
Cơ chế hiển thị banner trôi màn hình rộng: bao gồm 30 giây: trong đó 10 giây đầu l à động, 10 giây là tĩnh, 10 giây ẩn đi sau đó
xuất hiện lại.
Thời gian gửi banner: trước 01 ngày đối với banner thường và 03 ngày đối với banner đặc biệt.
Giá độc quyền = giá vị trí x 2.5 lần, áp dụng cho các vị trí CPD bán CPD chia sẻ 3. Hoặc = Giá vị trí x 1.75 lần, áp dụng cho các vị trí chia CPD bán CPD sẻ
2 Banner không được chiếm quá 4% CPU và 35MB Ram của máy tính có cấu hình trung bình – Pentium 4, 1.8KHz, 512 MB Ram.
Nếu quảng cáo thời gian dưới 01 tuần thì sẽ tính giá là 01 tuần.
Vị trí double floating và backgroud không được hiển thị trên ipad. Trong 1 số trường hợp banner phát hiện gây nặng, khi đó banner trên ipad
sẽ chạy ảnh tĩnh thay vì html5.

CHI PHÍ THIẾT KẾ
Phí thiết kế: 600.000 VNĐ/banner
Phí thiết kế trang web html (cho những khách hàng - website)
Trang web html theo template của EVA : 5.000.000 VNĐ
Trang web html đơn giản theo yêu cầu của khách hàng: 10.000.000 VNĐ
Trang web html có kèm hiệu ứng flash đơn giản : 15.000.000 VNĐ.

LƯU Ý
Hợp đồng trên 10.000.000 (chưa V.A.T) thiết kế miễn phí 01 lần.
Khách hàng chỉnh sửa thiết kế tối đa không quá 03 (ba) lần, từ lần thứ 04 (bốn) chi phí sẽ được tính thành 300.000 VNĐ/ lần chỉnh sửa.
Trang html sẽ được lưu trên server của EVA và là một trang phụ trong hệ thống website EVA .
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"Thời gian áp dụng: từ 20.05.2017"

ABOUT
24H JSC

Được thành lập từ năm 2004 với định hướng trở thành
nhà xuất bản nội dung trực tuyến hàng đầu Việt Nam.
Hệ thống website 24H phục vụ hàng tỷ lượt xem với
hơn 100 bài viết cập nhật mỗi ngày về thông tin giải
trí tổng hợp.
Cung cấp các giải pháp quảng cáo trực tuyến hiệu
quả, sáng tạo cho hơn 300 doanh nghiệp mỗi năm.

EVA là trang tin tức tổng hợp hàng đầu về thế giới phụ nữ, nổi bật với các nội dung về bà bầu và làm mẹ,
website www.eva.vn đươc xuất bản lần đầu tiên vào năm 2006, với hơn 20 chuyên mục nội dung, eva chia
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BÁO GIÁ QUẢNG CÁO

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO CPD
MÔ TẢ
BANNER

CPD - VNĐ/tuần

Kích thước

Dung lượng

Chia sẻ

Masthead

320x160

80 Kb

2

28,000,000

Medium rectangle 1

300x250

100 Kb

2

Medium rectangle 2

300x250

100 Kb

2

Nhóm chuyên mục Tin Tức

Nhóm chuyên mục Mẹ và Bé

Nhóm chuyên mục Làm Đẹp

Demo

26,000,000

Demo

26,000,000

Demo

26,000,000

Demo

20,000,000

Demo

20,000,000

Demo

20,000,000

Demo

16,000,000

16,000,000

NHÓM CHUYÊN MỤC LÀM ĐẸP: Thời Trang, Làm Đẹp, Làng Sao.
NHÓM CHUYÊN MỤC MẸ VÀ BÉ: Bà Bầu, Làm Mẹ, Eva Yêu, Eva Tám.
NHÓM CHUYÊN MỤC TIN TỨC: Trang chủ, Tin Tức, Sức khỏe, Nhà Đẹp, Du Lịch, Mua Sắm Giá Cả, Bếp Eva, Clip Eva, Xem & Đọc, Ảnh Đẹp Eva, Lịch Vạn Niên.

Giá chưa bao gồm 10% VAT

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO CPM
BANNER

DUNG LƯỢNG

KÍCH THƯỚC

CPM

Masthead

320x160

80 Kb

18,000

Demo

Medium rectangle 1

300x250

100 Kb

18,000

Demo

Medium rectangle 2

300x250

100 Kb

18,000

Demo

Onpage 1

300x250

100 Kb

20,000

Demo

Onpage 2

300x250

100 Kb

20,000

Demo

Inpage

320x640

150 Kb

40,000

LƯU Ý

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO CPC
BANNER

Sponsor link

KÍCH THƯỚC

Mobile: 300x250

DUNG LƯỢNG

100Kb

Giá chưa bao gồm 10% VAT

CPC

4000/click

LƯU Ý

Demo

Giới hạn:
- Title dưới 10 chữ
- Sapo dưới 30 chữ
- Số lượng hình ảnh, tên nhãn hàng: 1
- Mua tối thiểu 1000CPC

MỘT SỐ LƯU Ý
QUY ĐỊNH CHUNG
Báo giá trên có thể thay đổi mà chưa kịp thông báo, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để có báo giá cập nhật mới nhất.
Tất cả banner được đặt trên hệ thống website http:\\eva.vn (bao gồm phiên bản PC, mobile, iPad) chỉ hiển thị các thiết bị sử dụng IP
Việt Nam. EVA không hỗ trợ việc hiển thị banner trên các thiết bị sử dụng IP nước ngoài.
Chế độ chia sẻ 2 theo user (chiếm 50% trafﬁc tại vị trí mua quảng cáo); ví dụ: 1000 lượt hiển thị thì mỗi khách hàng được 500 lượt.
Trafﬁc được tính gồm trafﬁc smartphone (không có tablet).
Cơ chế chạy theo vòng lặp 30s: 10s động, 20s tĩnh.
Thời gian gửi banner: trước 01 ngày đối với banner thường và 03 ngày đối với banner đặc biệt.
Giá độc quyền = giá vị trí x 1.75, áp dụng cho các vị trí CPD mobile.
Banner không được chiếm quá 4% CPU và 35MB Ram của máy tính có cấu hình trung bình – Pentium 4, 1.8KHz, 512 MB Ram. Nếu
quảng cáo thời gian dưới 01 tuần thì sẽ tính giá là 01 tuần.

CHI PHÍ THIẾT KẾ
Phí thiết kế: 600.000 VNĐ/banner
Phí thiết kế trang web html (cho những khách hàng - website)
Trang web html theo template của EVA: 5.000.000 VNĐ
Trang web html đơn giản theo yêu cầu của khách hàng: 10.000.000 VNĐ
Trang web html có kèm hiệu ứng flash đơn giản : 15.000.000 VNĐ.

LƯU Ý
Hợp đồng trên 10.000.000 (chưa V.A.T) thiết kế miễn phí 01 lần.
Khách hàng chỉnh sửa thiết kế tối đa không quá 03 (ba) lần, từ lần thứ 04 (bốn) chi phí sẽ được tính thành 300.000 VNĐ/ lần chỉnh sửa.
Trang html sẽ được lưu trên server của EVA và là một trang phụ trong hệ thống website EVA

