


• Cate 1: �ời sự 
• Cate 2: Pháp luật; �ế giới; Kinh doanh (trừ Nhà đất) - Giả thật - Xe; Văn hóa - Giải trí - �ư giãn; �ể thao.
• Cate 3: Giáo dục - Khoa học; Sức khỏe (trừ Biết để khỏe); Nhịp sống trẻ; Bạn đọc làm báo; Cần biết; Du lịch; Công nghệ.
• Banner CPD hiển thị một trong các trang thuộc Cate 1, Cate 2, Cate 3.

Trang chủ

Trang chuyên mục

Vị trí Kích thước (px) 
Đơn giá 

(đồng/tuần) 

Top banner 980 x 90 20.000.000 

Right banner 1 300 x 250 30.000.000 

Right banner 2 300 x 250 25.000.000 
Right banner 3 300 x 250 15.000.000 

Right banner 4 300 x 250 10.000.000 

Center banner 980 x 90 15.000.000 
Standard balloon 300 x 250 35.000.000 

 

Vị trí Kích thước (px) 
Đơn giá 

(đồng/tuần) Đơn giá 
(đồng/CPM) 

Cate 1 Cate 2 Cate 3 
Top banner  980 x 90 10.000.000 7.000.000 4.000.000 10.000 
Top billboard 980 x 250 15.000.000 10.000.000 6.000.000 30.000 
Right banner 1 300 x 600 18.000.000 12.000.000 7.500.000 18.000 
Right banner 2 300 x 250 10.000.000 7.000.000 4.000.000 10.000 
Right banner 3 300 x 250 - - - 7.000 
Right banner 4 300 x 250 - - - 3.000 

Article banner 
300 x 250 12.000.000 8.000.000 4.000.000 12.000 
600 x 340 18.000.000 12.000.000 6.000.000 18.000 

Article video 600 x 340 24.000.000 16.000.000 8.000.000 24.000 
Footer billboard 980 x 250 5.000.000 4.000.000 2.000.000 10.000 
Standard balloon 300 x 250 15.000.000 10.000.000 6.000.000 18.000 
Big balloon 300 x 250  500 x 300 22.500.000 15.000.000 9.000.000 27.000 
Super balloon 300 x 250  800 x 500 30.000.000 20.000.000 12.000.000 36.000 
Inread video 600 x 340 

   
45.000 

Inread banner 600 x 340 
   

25.000 
Preroll / Midroll 600 x 340 

   
65.000 

 
Ghi chú

Nhóm trang

• Tại mỗi vị trí chia sẻ 3 banner theo người dùng: mỗi lượt xem chỉ hiển thị quảng cáo của 1 đơn vị. Dung lượng tối đa 150 KB.
• Banner thiết kế dạng �le hình ảnh jpg/gif hoặc HTML5.
• Banner Balloon (pop-up) xuất hiện góc phải dưới màn hình trong 10 giây sau đó thu nhỏ thành cột dọc / thanh ngang sát màn hình.
• Chèn thêm video clip 15-30s tại các vị trí: phụ thu thêm 20% đơn giá.
• Inread video / Preroll / Midroll: bắt buộc có nút "Bỏ qua" quảng cáo sau 6 giây. �ời lượng video clip tối đa 30 giây.
• Article video / Inread video: âm thanh mặc định tắt, khi rê chuột vào mới phát ra âm thanh (hoặc có nút On/O� âm thanh).
• Giá đã bao gồm 10% VAT.

BANNER
Banner PC - tuoitre.vn



Trang chủ

Trang chuyên mục

Banner Mobile - tuoitre.vn
Vị trí Kích thước (px) 

Đơn giá 
(đồng/tuần) 

Large Mobile 640 x 200 20.000.000 

Medium Rectangle 1 300 x 250 15.000.000 

Medium Rectangle 2 300 x 250 12.000.000 
Medium Rectangle 3 300 x 250 10.000.000 

Medium Rectangle 4 300 x 250 7.000.000 

Mobile Cat�sh 640 x 100 30.000.000 
 

Ghi chú

Nhóm trang

• Tại mỗi vị trí chia sẻ 3 banner theo người dùng: mỗi lượt xem chỉ hiển thị quảng cáo của 1 đơn vị. Dung lượng tối đa 150 KB.
• Banner thiết kế dạng �le hình ảnh jpg/gif hoặc HTML5.
• Medium Rectangle 1, 2 (*): chỉ xuất hiện trang chuyên mục, không xuất hiện trang chi tiết.
• Chèn thêm video clip 15-30s tại các vị trí: phụ thu thêm 20% đơn giá.
• Mobile Inread Video / Preroll / Midroll: bắt buộc có nút "Bỏ qua" quảng cáo sau 6 giây. �ời lượng video clip tối đa 30 giây.
• Mobile Inread Video: âm thanh mặc định tắt, có nút On/O� âm thanh.
• Giá đã bao gồm 10% VAT.

• Cate 1: �ời sự 
• Cate 2: Pháp luật; �ế giới; Kinh doanh (trừ Nhà đất) - Giả thật - Xe; Văn hóa - Giải trí - �ư giãn; �ể thao.
• Cate 3: Giáo dục - Khoa học; Sức khỏe (trừ Biết để khỏe); Nhịp sống trẻ; Bạn đọc làm báo; Cần biết; Du lịch; Công nghệ.
• Banner CPD hiển thị một trong các trang thuộc Cate 1, Cate 2, Cate 3.

BANNER

Vị trí Kích thước (px) 
Đơn giá 

(đồng/tuần) 
Đơn giá 

(đồng/CPM) 
Cate 1 Cate 2 Cate 3 

Mobile Masthead 640 x 320 25.000.000  17.000.000  10.000.000  28.000  
Medium Rectangle 1 (*) 300 x 250 10.000.000  7.000.000  4.000.000  15.000  
Medium Rectangle 2 (*) 300 x 250 10.000.000  7.000.000  4.000.000  15.000  

Medium Rectangle 3 300 x 250 20.000.000  14.000.000  8.000.000  20.000  

Medium Rectangle 4 300 x 250 15.000.000  10.000.000  6.000.000  10.000  
Mobile Cat�sh 640 x 100 30.000.000  21.000.000  12.000.000  35.000  
Mobile Spin, Card 640 x 360 30.000.000  21.000.000  12.000.000  35.000 
Mobile Inpage  300 x 600 40.000.000  25.000.000  10.000.000  50.000 
Mobile Underlay 640 x 1280 40.000.000  25.000.000  10.000.000  50.000 
Mobile Inread Video 600 x 340 40.000.000  25.000.000  10.000.000  50.000 
Preroll / Midroll 600 x 340    65.000 

 



PR
Bài viết đăng trong trang nội dung báo Tuổi Trẻ Online 

Bài viết đăng trong mục Cần biết – https://canbiet.tuoitre.vn
Xuất hiện trong mục Cần biết trên trang chủ Tuổi Trẻ online

Xuất hiện trong mục Cần biết (bài không xuất hiện trên trang chủ Tuổi Trẻ Online)

Bài viết - tuoitre.vn

Nội dung 
Đơn giá (đồng/bài) 

Vị trí xuất hiện 
Giá tối thiểu Giá phát sinh Giá tối đa 

�ị Trường 247, Học 
hành, Địa Ốc, Giải Trí, 
Đời Sống, Sản phẩm 

2.000.000 / 150 
chữ đầu tiên + 1 

hình đầu tiên 

7.000 / mỗi 
chữ phát sinh 

tiếp theo 
8.000.000 

Bài xuất hiện tại các chuyên 
mục con của trang cần biết 
trong thời gian tối thiểu 2 giờ. 

 

Nội dung 
Đơn giá (đồng/bài) 

Vị trí xuất hiện 
Giá tối thiểu Giá phát sinh Giá tối đa 

Học hành -  Tuyển dụng 
3.000.000 / 150 
chữ đầu tiên + 1 
hình đầu tiên 

10.000 / mỗi 
chữ phát sinh 
tiếp theo  

9.000.000 Xuất hiện đồng thời tại mục cần 
biết (trang chủ), trong trang cần 
biết và chuyên mục tương ứng 
trong thời gian tối thiểu 2 giờ. PR sản phẩm, dịch vụ 10.000.000 

 

Vị trí 
Đơn giá 

(đồng/bài) 
Vị trí xuất hiện 

Trang chủ 40.000.000 
Xuất hiện đồng thời tại vị trí chuyên mục tương 
ứng trên trang chủ và vị trí tin mới nhất trong trang 
chuyên mục trong thời gian tối thiểu 2 giờ. 

Trang chuyên mục cấp 1  30.000.000 Xuất hiện tại vị trí tin mới nhất trang chuyên mục 
cấp 1 trong thời gian tối thiểu 2 giờ. 

Trang chuyên mục cấp 2  
(trang chuyên mục con của  
chuyên mục cấp 1) 

15.000.000 Xuất hiện tại vị trí tin mới nhất trang chuyên mục 
cấp 2 trong thời gian tối thiểu 2 giờ. 

Share link bài trên  
Fanpage Tuổi Trẻ 

30% giá bài truyền thông trang 
trong 

Link share trên Fanpage Tuổi Trẻ được neo tối 
thiểu 1 giờ. 

 



PR
eMagazine

Ghi chú
• Nội dung sẽ được đăng trong vòng 01 ngày làm việc tính từ lúc hai bên thống nhất nội dung đăng và sau khi khách hàng thanh toán 
đầy đủ chi phí đăng tin. 
• Báo Tuổi Trẻ có quyền từ chối đăng bài có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc không phù hợp với các tiêu chí 
của báo Tuổi Trẻ.
• Bài có độ dài tối đa không quá 1.200 chữ và không quá 08 hình.
• Tiêu đề không quá 11 chữ, chapeau (đoạn trích dẫn sau tiêu đề) có độ dài không quá 35 chữ. 
• Mỗi đoạn không quá 400 chữ phải có title xen (intertitle).
• Được chèn tối đa 03 backlink vào vị trí phù hợp trong bài (sau khi được báo Tuổi Trẻ duyệt).
• Hình ảnh và nội dung khách hàng cung cấp phải có nguồn gốc và có bản quyền rõ ràng và được sự chấp thuận của chủ sở hữu.
• Phí chèn clip 1.000.000đ/bài, thời lượng mỗi video clip không quá 03 phút (mỗi bài chèn không quá 3 clip).
• Quy định về đăng hình trong bài :
 + Đăng bài với giá từ 2.000.000đ : được đăng miễn phí 1 hình/bài
 + Đăng bài với giá từ 5.000.000đ : được đăng miễn phí 2 hình/bài
 + Đăng bài với giá từ 7.000.000đ : được đăng miễn phí 3 hình/bài
 + �êm hình: 200.000đ/hình
• Giá đã bao gồm 10% VAT.

eMagazine - tuoitre.vn
Vị trí 

Đơn giá 
(đồng/bài) 

Vị trí xuất hiện Ghi chú 

Cần biết 25.000.000 

Xuất hiện đồng thời tại mục cần biết 
(trang chủ), trang cần biết và chuyên 
mục tương ứng trong thời gian tối 
thiểu 2 giờ. 
Được chia sẻ trên Fanpage Tuổi Trẻ. 

Bài từ 800 - 1.200 chữ, từ 5 - 10 
ảnh (với độ phân giải 300dpi) 
không kèm clip. 
 
Đối tác giao toàn bộ dữ liệu, 
Tuổi Trẻ chịu trách nhiệm biên 
tập và thực hiện. 

Trang chuyên mục  35.000.000 

Xuất hiện tại vị trí tin mới nhất trang 
chuyên mục cấp 1 trong thời gian tối 
thiểu 2 giờ. 
Được chia sẻ trên Fanpage Tuổi Trẻ. 

Trang chủ (tuoitre.vn) 45.000.000 

Hiển thị trên trang tuoitre.vn tại 
chuyên mục tương ứng và xuất hiện 
đồng thời tại vị trí chính 1 trang 
chuyên mục trong thời gian tối thiểu 2 
giờ. 
Được chia sẻ trên Fanpage Tuổi Trẻ. 

Trang chủ (tuoitre.vn) 55.000.000 

Hiển thị trên trang chủ tuoitre.vn tại 
chuyên mục tương ứng và xuất hiện 
đồng thời tại vị trí chính 1 trang 
chuyên mục trong thời gian tối thiểu 2 
giờ. 
Được chia sẻ trên Fanpage Tuổi Trẻ. 

Bài từ 800 - 1.200 chữ, từ 5 - 10 
ảnh (với độ phân giải 300dpi), 
kèm tối đa 2 clip (dung lượng 
từ 1 - 3 phút). 
 

Bài do phóng viên báo Tuổi Trẻ 
xây dựng nội dung và thực 
hiện. 
 

Giá chưa bao gồm kinh phí đi 
lại, ăn ở,... nếu thực hiện ở địa 
bàn bên ngoài TP.HCM. 

 



Hình thức �ời lượng 
Đơn giá 

(đồng/phút) 
Ghi chú 

BTT thực hiện 

1-3 phút 6.000.000 Phim do Phóng viên BTT thực hiện và đăng tải. 

Địa điểm ghi hình ngoài tỉnh, tính thêm chi phí 
phương tiện đi lại: 1.000.000 đồng/100km.   

Trường hợp có yêu cầu thêm về kịch bản, kỹ thuật, 
máy quay, diễn viên và hiệu ứng dựng hình…  sẽ 
tính thêm chi phí. 

Từ phút thứ 4 5.000.000 

BTT đăng tải Không giới hạn 3.000.000 Phim do đối tác cung cấp, BTT duyệt nội dung, 
biên tập và thực hiện hậu kỳ, đăng tải. 

 

Hình thức �ời lượng 
Đơn giá 

(đồng/chương trình) 
Ghi chú 

Tổ chức ekip ghi 
hình phát sóng 
trực tiếp 

60 phút 40.000.000 

Phim do BTT thực hiện ghi hình và đăng tải trên 
website (đạo diễn, quay phim + máy quay, kỹ 
thuật  viên + bàn mix âm thanh, kết nối hình ảnh,  
mạng 3G, kỹ thuật IT…) 

Tiếp sóng trực tiếp 60 phút 20.000.000 
Đăng tải chương trình trên website với đường 
hình có sẵn do đối tác cung cấp, mạng 3G, kỹ 
thuật IT… 

Quyền lợi đối tác: 
• Phát sóng TVC quảng cáo 
• Đặt logo trong chương trình 
• Share link trực tiếp trên kênh youtube: Báo Tuổi Trẻ và fanpage: Truyền Hình - Báo Tuổi Trẻ 

 

Truyền hình trực tiếp trên tv.tuoitre.vn

�ực hiện - sản xuất phim “Tự giới thiệu” (TGT)

Tuổi Trẻ Tivi Online - tv.tuoitre.vn
TVO



Hình thức �ời lượng 
Đơn giá 

(đồng/phút) 
Ghi chú 

BTT thực hiện 

Dưới 30 giây 8.000.000 Phim do Phóng viên BTT thực hiện và đăng tải, 
chia sẻ trên trang chủ tuoitre.vn. 

Địa điểm ghi hình ngoài tỉnh, tính thêm chi phí 
phương tiện đi lại: 1.000.000 đồng/100km.   

Trường hợp có yêu cầu thêm về kịch bản, kỹ thuật, 
máy quay, diễn viên và hiệu ứng dựng hình…  sẽ 
tính thêm chi phí. 

1-3 phút 13.000.000 

 

Hình thức �ời lượng 
Đơn giá 

(đồng/phút) 
Ghi chú 

BTT thực hiện Trên 2 phút 7.000.000 

Phim do Phóng viên BTT thực hiện và đăng tải. 

Địa điểm ghi hình ngoài tỉnh, tính thêm chi phí 
phương tiện đi lại: 1.000.000 đồng/100km.   

Trường hợp có yêu cầu thêm về kịch bản, kỹ thuật, 
máy quay, diễn viên và hiệu ứng dựng hình…  sẽ 
tính thêm chi phí. 

BTT đăng tải Trên 2 phút 3.000.000 Phim do đối tác cung cấp, BTT duyệt nội dung, 
biên tập và thực hiện hậu kỳ, đăng tải. 

 

Tin truyền thông (khai trương, khánh thành, hội nghị, sản phẩm, dịch vụ…)
lồng ghép vào nội dung bản tin hàng ngày "Tin nóng 24h", "Giải trí 24h", "Góc nhìn trưa nay"

Ghi chú: Giá đã bao gồm VAT.

TVO
Tin truyền thông (khai trương, khánh thành, hội nghị, sản phẩm, dịch vụ vv…)
đăng tải ở mục "Bạn có biết"

Tuổi Trẻ Tivi Online - tv.tuoitre.vn



Banner - PC

Banner - Mobile

Tuổi Trẻ Tiếng Anh - tuoitrenews.vn

Ghi chú
• Banner thiết kế dạng �le hình ảnh jpg/gif hoặc HTML5, dung lượng tối đa 150 KB; tại mỗi vị trí chia sẻ 3 banner theo người dùng, 
mỗi lượt xem chỉ hiển thị quảng cáo của 1 đơn vị; chèn thêm video clip 15-30s tại các vị trí phụ thu thêm 20% đơn giá.
• Bài nội dung sẽ được đăng trong vòng 01 ngày làm việc tính từ lúc hai bên thống nhất nội dung đăng và sau khi khách hàng thanh 
toán đầy đủ chi phí đăng tin. 
• Báo Tuổi Trẻ có quyền từ chối đăng bài có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc không phù hợp với các tiêu chí 
của báo Tuổi Trẻ.
• Bài có độ dài tối đa không quá 1.200 chữ và không quá 08 hình.
• Tiêu đề không quá 11 chữ, chapeau (đoạn trích dẫn sau tiêu đề) có độ dài không quá 35 chữ. 
• Mỗi đoạn không quá 400 chữ phải có title xen (intertitle).
• Được chèn tối đa 03 backlink vào vị trí phù hợp trong bài (sau khi được báo Tuổi Trẻ duyệt).
• Hình ảnh và nội dung khách hàng cung cấp phải có nguồn gốc và có bản quyền rõ ràng và được sự chấp thuận của chủ sở hữu.
• Phí chèn clip 1.000.000đ/bài, thời lượng mỗi video clip không quá 03 phút (mỗi bài chèn không quá 3 clip).
• Giá đã bao gồm 10% VAT.

TUOITRENEWS
Vị trí Kích thước (px) 

Đơn giá 
(đồng/tuần) 

Top banner 980 x 90 2.000.000 

Right banner 1 300 x 250 3.000.000 

Right banner 2 300 x 250 2.500.000 
Article banner 300 x 250 1.800.000 

Standard balloon 300 x 250 3.500.000 

 

Vị trí Kích thước (px) 
Đơn giá 

(đồng/tuần) 

Large Mobile 640 x 200 2.000.000 

Medium Rectangle 1 300 x 250 1.500.000 

Medium Rectangle 2 300 x 250 1.200.000 
Medium Rectangle 3 300 x 250 1.000.000 

Medium Rectangle 4 300 x 250 700.000 

Mobile Cat�sh 640 x 100 3.000.000 

 
Bài viết trong trang nội dung

Vị trí 
Đơn giá 

(đồng/bài) 
Vị trí xuất hiện 

Trang chủ 6.000.000 
Xuất hiện đồng thời tại vị trí chuyên mục tương ứng 
trên trang chủ và vị trí tin mới nhất (Lastest News) 
trang chuyên mục trong thời gian tối thiểu 2 giờ. 

Trang chuyên mục 5.000.000 Xuất hiện tại vị trí tin mới nhất (Lastest News) trang 
chuyên mục trong thời gian tối thiểu 2 giờ. 

 



TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO TUỔI TRẺ
60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

ĐT 
FAX
EMAIL
WEBSITE

(028) 39974587 - 39973838 - 39974848
(028) 38479493
tiepnhan@tuoitre.com.vn
https://quangcao.tuoitre.vn


