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Tầng 4, tòa nhà Star Tower, Lô D32 Khu đô thị mới Cầu giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Số liệu thống kê Google Analytics

Page views
(lượt/tháng):

Visit
(lượt/tháng):

47,229,034

11,275,203

Time on site:

07’36”
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Biên tập thông tin

Vị trí

Trang chủ loại 1

Mô tả
Top 1 Chuyên mục ngoài trang chủ 2 tiếng
(dạng bài có ảnh+ sapo+Title)

Đơn giá / tuần

10.000.000đ

Top 1 chuyên mục + xét tiêu điểm chuyên mục 1 ngày

Trang chủ loại 2

Top 2 đến 4 chuyên mục tương ứngngoài trang chủ 2
tiếng (dạng bài có ảnh + sapo+ title)

6.000.000đ

Top 2 chuyên mục + xét tiêu điểm chuyên mục 1 ngày
Trang chuyên
mục
Chuyên mục
cần biết

Top 6 trong trang chuyên mục phù hợp với nội dung bài
viết

4.000.000đ

Xét tiêu điểm tại trang chuyên mục 1 ngày
Không xuất hiện ngoài trang chủ

2.000.000đ
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Ghi chú
Giá niêm yết chưa bao gồm VAT
Thời gian lên bài tối đa 1 ngày kể từ khi ký hợp đồng
Chi phí viết bài : 2.000.000 VNĐ

Dịch vụ gia tăng trên bài viết
Set thêm thời gian hiển thị (thêm 1h): Thêm 50% giá
Thêm video clip: 1.000.000VNĐ / lần / clip
Thêm ảnh: 100.000 VNĐ / ảnh
Thêm tin liên quan (tối đa 3 link): 200.000VNĐ / link

Quy định về đăng bài
"Độ dài: tin bài sẽ có độ dài không quá 800 từ - 5 ảnh ( trừ bài phóng sự ảnh)
bài tương đương 1 trang A4"
Font chữ: Unicode, Times new roman, cỡ chữ 11, lưu dạng file.doc (word)
Ảnh bài viết gửi kèm theo file
Chúng tôi có quyền biên tập lại bài và tiêu đề trước khi đăng
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Trang chủ loại 1

Trang chủ loại 2
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Trang chuyên mục

Chuyên mục cần biết
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Báo giá quảng cáo Banner
Vị trí

Kích thước

Chia sẻ

Trang chủ

Chuyên mục

Xuyên trang

Leader banner

960x90

3

10.000.000đ

18.000.000đ

22.000.000đ

Floating trái

160x600

2

10.000.000đ

20.000.000đ

25.000.000đ

Floating phải

160x600

2

10.000.000đ

20.000.000đ

25.000.000đ

Right banner 1

300x250

3

10.000.000đ

20.000.000đ

25.000.000đ

Right banner 2

300x250

3

10.000.000đ

15.000.000đ

20.000.000đ

Right banner 3

300x250

3

10.000.000đ

15.000.000đ

20.000.000đ

Right banner 3
(sticky)

300x600

3

N/A

15.000.000đ

25.000.000đ

Article link

Quảng cáo dạng
textlink

( hiển thị ở tất cả các bài viết)

6.000.000đ

* Đơn giá / Tuần ( Triệu VNĐ )
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Yêu cầu kỹ thuật
Banner JGP/Gif: Mỗi banner có 03 khung hình, dung lượng không quá 30kb
Thiết kế đồ họa dạng Flash động không quá 15s, dung lượng không quá
50KB
nội dung quảng cáo phải tuân theo quy định của nhà nước và phải được sự
chấp thuận của tòa soạn

Quy định chung
Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí thiết kế banner
Giá độc quyền = Đơn giá * 2.5
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Leader banner

Floating banner

Article link
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Right banner

Sticky banner
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