Báo giá quảng cáo
Website Baophunuthudo.vn
Báo điện tử của Phụ nữ Thủ đô
Độc giả chính:
Gia đình truyền thống, mọi tầng lớp phụ nữ.
Thời gian áp dụng

01.01.2015 – 30.12.2016

Bảng báo giá chi tiết
Vị trí

Tên vị trí

Kích thước
(Pixel)

Đơn giá (triệu VNĐ/tuần)

1

Top banner

660x100

Xuyên
trang
16

2

Hot banner

311x125

18

6

4

3A, 3B

Mini banner

153x73

9

4

2

4

Sticky – Box apps

311x450

9

9

8

5

Sticky – Box apps
Right banner
Artcle banner

311x300

17

7

5

478x89

6

-

6

6

Nhóm chuyên mục:

Trang
chủ
10

Chuyên mục
5

- Nhóm 1( Chuyên mục tiêu điểm): Hôn nhân gia đình – Kinh tế xã hội – Y tế sức
khoẻ - Giáo dục
- Nhóm 2: ( Các trang chuyên mục): Công tác hội - Bạn đọc - Phụ nữ tri thức hội
nhập
Quy định chung:
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Thời gian quảng cáo dưới 07 ngày tính tròn là 01 tuần
- Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định về Pháp lệnh quảng cáo và được sự
chấp thuận của toà soạn
Quy định về Banner:
- Định dạng banner: JPG, GIF, Flash; Dung lượng banner: <80KB
- Thời gian gửi banner quảng cáo: Trước ít nhất 01 ngày làm việc đối với banner
thường và 03 ngày làm việc đối với banner đặc biệt.
Chi phí cho banner Expand:
- Banner Expand gấp đôi 1 chiều: giá vị trí x 1,5 lần
- Banner Expand gấp đôi 2 chiều: giá vị trí x 2 lần

Liên hệ đăng quảng cáo>>

Hotline: 0974.350.687

Email: vu.nguyen@richmedia.com.vn

Báo giá đăng bài PR
Chuyên mục
STT
1
Bài top 1 - ảnh lớn
trang chủ
2
Bài top 2 - link trang
chủ
3
Bài top 3 - chuyên
mục
4
Bài tiểu mục
5
Bài tiêu điểm
6

Đơn giá/bài (Vnd)
Nhóm 1
Nhóm 2
6.000.000

5.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

Hình thức

800 chữ + 3 ảnh

900.000
900.000
100.000/ngày 100.000/ngày

Bài tuyển dụng, bố
cáo

800.000

- Nhóm 1: Hôn nhân gia đình – Kinh tế xã hội - Ytế sức khoẻ - Giáo dục
Nhóm 2: Công tác Hội - Bạn đọc - Phụ nữ tri thức hội nhập
- Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT- Tin giới hạn không quá 01 trang A4 (800
chữ), font TimeNewsRoman 12pt, 1.5 line.
- Thương hiệu được nhắc đến từ 1-2 lần trong bài
- Tin có thể kèm tối đa 03 ảnh minh họa:
- Tiêu đề (title) của bài không quá 11 chữ.
- Dưới cuối bài phải có nguồn của bài viết.
- Báo Phụ nữ Thủ đô có quyền biên tập Title, lead, ảnh và một số nội dung không
phù hợp hoặc không đáp ứng đủ các yêu cầu trên chuyên mục.
- Thêm 1.000.000 nếu bài đăng kèm theo video clip (clip phải được duyệt trước khi
đăng)
- Thêm 50% giá nếu bài đăng kèm theo chuỗi ảnh sự kiện (tối đa 10 ảnh).

Liên hệ đăng quảng cáo>>

Hotline: 0974.350.687

Email: vu.nguyen@richmedia.com.vn

Trang chủ

Trang chuyên mục

