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* Báo Diễn đàn Doanh nghiệp điện tử (www.enternews.vn) – cơ
quan ngôn luận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI), tiếng nói của cộng đồng Doanh nghiệp – Doanh
nhân Việt Nam.
* Độc giả chính: Doanh nhân – doanh nghiệp, các chuyên gia
kinh tế, khối văn phòng, các tổ chức, cá nhân quan tâm đến kinh
doanh, đầu tư, tài chính, ngân hàng, bất động sản, khởi
nghiệp,...
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II - BÁO GIÁ BÀI PR
Vị trí

Mô tả
Bài viết được xuất hiện mục tiêu điểm trên trang chủ
(phù hợp với định hướng nội dung của báo)

TOP 1

Bài nổi bật chuyên mục trên trang chủ gồm: tít bài + ảnh
+ sapo ( đối với các chuyên mục Tin mới, Thị trường,
Doanh nghiệp, Doanh nhân, Tài chính – Ngân hàng, Đầu
tư, Bất động sản, Pháp luật).

Trang chủ

Chuyên mục
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TOP 2

Bài nổi bật chuyên mục trên trang chủ gồm: tít bài + ảnh
+ sapo ( đối với các chuyên mục xe & công nghệ, quốc
tế, hoạt động VCCI, Thời trang – Làm đẹp, Chuyên đề,
Sự kiện hội thảo, Khởi nghiệp,…)
Tít bài hiển thị trên trang chủ và Tít bài + ảnh+ sapo xuất
hiện trên các chuyên mục: Thời sự, Tài chính – Ngân
hàng, Doanh nghiệp, Doanh nhân, Thị trường, Bất động
sản, Đầu tư, Pháp luật.
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TOP 3

Tít bài hiển thị trên trang chủ và Tít bài + ảnh+ sapo xuất
hiện trên các chuyên mục: Quốc tế, Xe & Công nghệ,
Hoạt động VCCI, Chuyên đề, Khởi nghiệp, Sự, Sao vàng
đất Việt, Thời trang.
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Bài hiển thị trên các chuyên mục

4.000.000

QUY ĐỊNH

* Đơn giá chưa bao gồm 10%
VAT.
* Chế độ chia sẻ tối đa 3 quảng
cáo/1 vị trí.
* Thời gian quảng cáo dưới 07
ngày được tính tròn 01 tuần.
* Thời gian gửi banner: Trước
ngày đăng 02 ngày.
* Nội dung quảng cáo phù hợp
với pháp luật và thuần phong
mỹ tục Việt Nam.
* Thiết kế đồ họa dạng JPG/
GIF hoặc Flash. Quảng cáo
dạng Banner có dung lượng
<80KB.
* Mỗi bài PR gồm tối đa 2 ảnh
với nội dung phù hợp không
quá 700 từ.
* Video, TVC do doanh nghiệp
sản xuất. Đăng kèm video trong
bài viết: Cộng thêm 3.000.000
VNĐ/video với độ dài dưới 3
phút.
* Chi phí viết bài: 1.000.000
VNĐ/bài (Không bao gồm cử
Phóng viên đi tác nghiệp địa
phương hoặc làm video clip).

* Nội dung bài viết phải phù
hợp thuần phong mỹ tục và
pháp luật của Việt Nam. Báo
Diễn đàn Doanh nghiệp có
quyền biên tập lại cho phù
hợp theo quy định trước khi
đăng mà không cần báo trước
cho khách hàng.
*Báo Diễn đàn Doanh nghiệp
có quyền từ chối đăng trong
trường hợp tin/bài có nội
dung không phù hợp các quy
định của Báo.

CHUYÊN ĐỀ
* Chuyên đề được xây dựng
thành nhóm nội dung liên
quan theo ngành, lĩnh vực
hoặc chuyên đề giới thiệu
tiềm năng thế mạnh của địa
phương.
* Số lượng và nội dung:
khoảng 10 bài/chuyên đề
* Đơn giá: 50 triệu
VND/chuyên đề (nội dung có
sẵn)

