Bảng giá Quảng cáo Banner
Otosaigon.com
&
Chuyên mục Ô tô 24h.com.vn
Có hiệu lực từ ngày 01/04/2017
Tất cả các đơn giá dưới đây tính theo đơn vị tuần, chưa bao gồm thuế VAT

Website Otosaigon.com
Phiên bản PC
Vị trí

Loại trang

Đơn giá/tuần

Kích thước

Chia sẻ

Top banner

Tất cả các trang PC

25,000,000 980x250

Chia sẻ 3

Article banner

Tất cả các trang PC

10,000,000 728x90

Chia sẻ 3

Bottom banner

Tất cả các trang PC

4,000,000 728x90

Chia sẻ 3

Phải 1 trang chủ

Tất cả các trang PC

20,000,000 300x250

Chia sẻ 3

Phải 2 trang chủ

Tất cả các trang PC

15,000,000 300x250

Chia sẻ 3

Phải 3 trang chủ

Tất cả các trang PC

10,000,000 300x250

Chia sẻ 3

Phiên bản Mobile
Vị trí

Loại trang

Đơn giá tuần

Kích thước

Chia sẻ

Top banner

Tất cả các trang Mobile

25,000,000 640x320

Chia sẻ 3

Article banner

Tất cả các trang Mobile

12,500,000 640x1280

Chia sẻ 3

Bottom banner

Tất cả các trang Mobile

4,000,000 320x500

Chia sẻ 3

Chuyên mục Ô tô trên website 24h.com.vn
Phiên bản PC
Vị trí

Loại trang

Đơn giá/tuần

Kích thước

Chia sẻ

Top banner

Tất cả các trang PC

10,000,000 980x250

Chia sẻ 3

Phải 1

Tất cả các trang PC

10,000,000 300x250

Chia sẻ 3

Phải 2

Tất cả các trang PC

8,000,000 300x250

Chia sẻ 3

Trôi ngữ cảnh

Tất cả các trang PC

7,000,000 300x600

Chia sẻ 3

Hot 1

Tất cả các trang PC

5,000,000 336x280

Chia sẻ 3

Hot 2

Tất cả các trang PC

3,000,000 336x280

Chia sẻ 3

Background trái

Tất cả các trang PC

12,000,000 298x900

Chia sẻ 3

Background phải

Tất cả các trang PC

12,000,000 298x900

Chia sẻ 3

(*) Mua cả 2 banner background trái phải mức giá là 0.75 * Tổng giá trị 2 banner

Phiên bản Mobile
Vị trí

Loại trang

Top banner

Tất cả các trang Mobile

Article banner
Bottom banner

Đơn giá tuần

Kích thước

Chia sẻ

12,000,000 320x100

Chia sẻ 3

Trang bài viết Mobile

6,000,000 300x250

Chia sẻ 3

Tất cả các trang Mobile

3,000,000 300x250

Chia sẻ 3

Qui định chung
●
●
●
●
●
●
●

Kí hợp đồng và thanh toán 100% trước khi chạy quảng cáo 7 ngày
Gửi file banner quảng cáo trước thời hạn đăng banner 3 ngày
Giá banner độc quyền = đơn giá của vị trí đó x 2.5
1 tuần bắt đầu từ 0h00 ngày thứ 2 và kết thúc vào 23h59 ngày chủ nhật tuần đó.
Nếu thời gian chạy quảng cáo dưới 7 ngày thì tính giá là 1 tuần
Các đơn giá không bao gồm công thiết kế, resize banner
Nội dung banner phải tuân thủ Qui định nội dung quảng cáo của Công ty

Qui định kĩ thuật
●
●
●
●
●

Chế độ chia sẻ: Mỗi banner của một khách hàng xuấ t hiện độc quyề n ngẫu nhiên theo lư ơ ̣t xem
của độc giả tại cùng vị trí banner đó.
Các định dạng banner: JPEG, GIF, Flash hoặc chuẩn HTML5. Trên mobile không áp dụng banner
flash.
Thời gian chuyển động của 1 frame hình là 15s
Banner flash yêu cầu cung cấp file gốc (.fla) và các font chữ dùng trong thiết kế
Banner HTML:
○ Phải có thẻ <meta> định dạng kích thước banner
○ Script liên quan phải lưu trữ cùng thư mục với file HTML
○ Vị trí hiện thị nội dung phải có padding và margin bằng 0
○ Tuân thủ thẻ gắn clickTAG
○ Khuyến cáo text và vector dùng trong banner nên chuyển về định dạng hình ảnh
○ Xen file demo banner html5: https://goo.gl/PHz7ar

Bảng giá Quảng cáo Nội dung
Otosaigon.com
&
Chuyên mục Ô tô 24h.com.vn
Có hiệu lực từ ngày 01/04/2017
Các báo giá dưới đây chưa bao gồm thuế VAT

Website Otosaigon.com
Hạng mục quảng cáo

Vị trí hiển thị

Đơn vị tính

Đơn giá

Bài PR đặc biệt

Trang chủ

Bài

15.000.000

Bài PR thường

Trang chủ

Bài

10.000.000

Share link bài PR

Fanpage FB Otosaigon.com

Post

2.000.000

Facebook post

Fanpage FB Otosaigon.com

Post

5.000.000

Sticky Topic - BDS

Forum chuyên mục BĐS

Topic / tháng

15.000.000

Sticky Topic - CM khác

Forum chuyên mục khác

Topic / tháng

10.000.000

Chuyên mục Ô tô trên website 24h.com.vn
Hạng mục quảng cáo

Vị trí hiển thị

Đơn vị tính

Đơn giá

Bài PR đầu chuyên mục

Trang chủ 24h.com.vn và CM Ô tô

Bài

15.000.000

Bài PR giữa chuyên mục

Trang chủ 24h.com.vn và CM Ô tô

Bài

10.000.000

Bài PR thường

CM Ô tô

Bài

7.000.000

Sự kiện tiêu điểm

Cột trái tất cả các trang

Tháng

15.000.000

Sản xuất bài
Tên

Chú thích

Đơn vị tính

Đơn giá

Viết bài giới thiệu xe

Nội dung và hình ảnh KH cung cấp.
Tối đa 1000 từ

Bài

10.000.000

Viết bài đánh giá xe

KH giao xe từ 3 ngày trở lên để lái
thử, viết, chụp hình. Tối đa 3000 từ,
10 ảnh

Bài

30.000.000

Sản xuất video
Tên

Chú thích

Đơn vị tính

Đơn giá

Đánh giá xe có MC

KH giao xe từ 3 ngày trở lên để lái
thử, quay phim. Dưới 15 phút.

Clip

60.000.000

Giới thiệu xe

KH giao xe từ 3 ngày trở lên để lái
thử, quay phim. Dưới 5 phút.

Clip

30.000.000

Giới thiệu cửa hàng, dịch
vụ, sản phẩm

KH cung cấp kịch bản. Dưới 10p

Clip

15.000.000

Live stream

KH cung cấp kịch bản. Dưới 10p

Clip

15.000.000

Dịch vụ extra cho bài viết
Hạng mục

Đơn giá

Chú thích

Thêm video clip

3.000.000 / 1 lần / 1 clip

Tối đa tổng số clip 1 bài là 1

Thêm ảnh

500.000 / 3 ảnh

Tối đa tổng số ảnh 1 bài là 10

Thêm tin liên quan

100.000 / 1 tin

Tối đa tổng số tin liên quan là 3

Mô tả dịch vụ nội dung trên Otosaigon.com
Bài PR thường

Bài đặc biệt

Mức giá

10.000.000 đ

15.000.000 đ

Đảm bảo 10k lượt view

Không

Có

Share trên Fanpage

Không

Có

Xuất hiện ở vị trí đầu trang
chủ 2 tiếng

Có

Có

Số lượng ảnh tối đa

2

10

Số lượng video tối đa

0

1

Độ dài tối đa

1000 chữ, 1 trang A4

2000 chữ, 2 trang A4

Số link tối đa

1

3

Bài PR thường
●
●
●
●
●

Bài gốc được đăng ở 1 forum thích hợp của Otosaigon.com
Hiển thị ở trang chủ của Otosaigon.com, thumbnail đầu tiên trong 2 tiếng
Hiển thị ở trang chủ của Otosaigon.com, bài đầu tiên trong 2 tiếng
Sau 2 tiếng bài PR sẽ không hiển thị ở trang chủ nữa
Tối đa 2 ảnh, không gắn video

Bài PR đặc biệt
Về cơ chế hiển thị giống bài PR thường
● Cam kết 10.000 lượt view trong vòng 7 ngày kể từ khi đăng bài
● Share bài trên Fanpage Otosaigon.com
● Tối đa 10 ảnh, được kèm 1 video

Share link bài PR
●
●

Share link bài viết PR trên fanpage Otosaigon
Nội dung post tối đa 50 từ, 5 hashtag

Facebook Post
●
●

Đăng trên fanpage Otosaigon
Nội dung post bao gồm 1 ảnh, tối đa 100 từ, 5 hashtag

Sticky Topic
●
●

Bài viết luôn luôn nằm trong top 10 topic ở đầu forum chuyên mục trong vòng 1 tháng.
Forum chuyên mục Bất Động Sản với 260.000 lượt pageview mỗi tháng là một trong những
chuyên mục có nhiều lượt đọc và trả lời nhất của Otosaigon.

