ALOBACSI.VN
Cổng thông tin sức khỏe và Khám bệnh trực tuyến
Pageviews (lượt/tháng)
18.823.230
Visits (lượt/tháng)
5.073.647
Time on site
5’35”
(Số liệu cập nhật theo Google Analytics tháng 12/2014)

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRANG CHỦ VÀ TRANG CHUYÊN MỤC
Đơn vị tính: VNĐ/Tháng

Tên Banner
Xem hình minh
hoạ
Số lượng

Top Banner
(Leaderboard
IAB)

02 (chia sẻ)

Right
Banner

Right
Banner

Mini Banner

02 (chia sẻ)

02 (chia sẻ)

02 (chia sẻ)

628x90

275x60

120x320

5 triệu

12 triệu

2

1
02 (chia sẻ)

02 (chia sẻ)

Kích thước
(pixels)

728x90

Xuyên trang

20 triệu

20 triệu

12 triệu

10 triệu

15 triệu

15 triệu

8 triệu

8 triệu

Trang chuyên
mục - 17
chuyên mục
(Tin nóng, Làm
đẹp, Dinh
dưỡng, Thuốc,
Trẻ em, Phụ nữ,
Nam giới…)
Trang Khám
bệnh Online,
Tư vấn trực
tiếp, Hỏi đáp
Dịch vụ Y tế

300x250

(trên phần Tin
nổi bật
trang chủ)

(dưới tất cả
bài viết)

12 triệu

10 triệu

8 triệu

8 triệu
(dưới bài
viết)

Ghi chú
2 - 3 chia sẻ: cùng 1 vị trí có 2 - 3 mẫu (2 - 3 khách hàng) sẽ xuất hiện ngẫu nhiên.
 Giá độc quyền = giá chia sẻ x 2.3
 Quảng cáo thời hạn dưới 01 tháng được tính như sau:
 Từ 1 đến 10 ngày:
50% giá nguyên tháng
 Từ 11 đến 20 ngày: 70% giá nguyên tháng
 Từ 21 đến 29 ngày: 100% giá nguyên tháng
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Left Slide Right Slide

Center
Banner

(chạy trượt 2
bên)

10 triệu
(tất cả các
trang chuyên
mục)

8 triệu

 Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
 Đơn vị tính: 1 tháng = 30 ngày
Ghi
chú

Chi phí thiết kế banner
 HTML (trang web nhỏ nếu quý khách chưa có website) = 300.000VNĐ cho 1 trang A4 (file hình + chữ),
có thể kết hợp nhiều trang A4
 Mỗi banner thiết kế xong được sửa tối đa 2 lần, từ lần 3 tính phí 150.000VNĐ/lần sửa
Yêu cầu kỹ thuật
1. Mỗi mẫu quảng cáo chỉ có 3 frame hình.
2. Mỗi mẫu quảng cáo theo có dung lượng < 50K cho GIF, JPG và <100K cho Flash.
3. Các hiệu ứng chớp giựt chỉ trong một phạm vi nhỏ của mẫu quảng cáo.
4. Quảng cáo không gây chói hoặc phản cảm.
Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và AloBacsi.vn

BÁO GIÁ BÀI PR
1. Nội dung: Dược phẩm, Thuốc, Phòng khám, Tư vấn, Sản phẩm chăm sóc sức khỏe:
Bài đăng thường chuyên mục, link title trang chủ: 1.500.000 đồng/bài
Nổi bật mục 8 tiếng: 3.000.000 đồng/bài
Bài set top 3 trang chủ (hiển thị title, avatar trên cụm đầu trang) 8 tiếng: 5.000.000 đồng/bài
Bài set cover (nổi bật trang chủ, hiển thị title, avatar, sapo) 8 tiếng: 10.000.000 đồng/bài
2. Nội dung: Thời trang, Mua sắm, Giải trí, Cần biết: 2.000.000 đồng/bài (Nổi bật mục); 1.000.000 đồng/bài thường, link
title trang chủ
Yêu cầu chung:
- Nội dung bài PR, quảng cáo sẽ được bộ phận biên tập của Alobacsi.vn duyệt trước ít nhất 1 ngày lên trang
- Độ dài bài viết: Không quá 1.000 từ, kèm 1-5 ảnh
* Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

BÁO GIÁ GIAO LƯU TRỰC TUYẾN
+
+ Chi phí: 20.000.000 đồng/cuộc (Gồm: Phí truyền thông và tổ chức)
+Thù lao bác sĩ: 3.000.000 - 5.000.000 đồng/bác sĩ/cuộc (Thù lao chuyển thẳng cho BS nên không có chiết khấu)
Hỗ trợ:
- Đăng 2 bài PR
- 01 top banner (01 tuần)
- Quay, dựng và đăng 1 clip tổng quan về cuộc GLTT
- Lo toàn bộ các công việc hậu cần: Top banner, backdrop, hoa tặng bác sĩ, hoa quả, nước phục vụ buổi GLTT
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Liên hệ đăng
ình quảng
min cáo>>

Hotline: 0974.350.687
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Email: vu.nguyen@richmedia.com.vn

