BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO
Hiệu lực từ 01/01/2017

Tinhte.vn Advertising | Banner
Vị trí

Báo giá theo
ngày

Báo giá theo
tuần

Chia sẻ

Kích thước

Top banner

4 quảng cáo

728px x 90px

2,000,000

12,000,000

43,200,000

Banner phải - 1

4 quảng cáo

300px x 250px

1,500,000

9,000,000

32,400,000

Banner phải – 2

4 quảng cáo

300px x 250px

1,500,000

9,000,000

32,400,000

Banner phải – 3

4 quảng cáo

300px x 600px

1,200,000

7,000,000

26,000,000

Smart banner
(*)

4 quảng cáo

728px x 90px

1,500,000

9,600,000

37,000,000

Quảng cáo độc
quyền

728px x 90px

1,300,000

8,000,000

30,000,000

Bottom Banner

Báo giá theo tháng

Note:
1. Mỗi vị trí banner có tối đa 4 quảng cáo được chia sẻ cùng lúc, do đó số lượng người truy cập xem được quảng cáo tương ứng
là 25% (đối với banner được chia sẻ với 4 quảng cáo) hoặc 100% (đối với banner độc quyền) trên tổng số lượng người truy
cập. Bên phía mua quảng cáo có thể mua thêm thời lượng hiển thị của mình (nếu còn trống).
2. Vị trí banner là vị trí hiển thị trong xuyên trang diễn đàn, còn trên trang chủ, vị trí có thay đổi như sau
1. Top banner: nằm dưới bài viết thứ 6 ở trang chủ
2. Banner phải: nằm dưới bài viết thứ 15 ở trang chủ
3. Định dạng: GIF, JPG, PNG, HTML5.
4. Đối với banner mở rộng: Tinhte.vn đang sử dụng Google DFP, vì vậy khách cần gởi file HTML5 đúng chuẩn của DFP, hoặc
khách up banner lên và gởi code HTML để chạy.
5. Dung lượng các banner chạy trên web tối đa 100KB,
6. Banner cần gửi trước cho ban biên tập ít nhât 1 ngày trước khi đăng. Gửi link riêng khi gửi kèm với file banner
7. Giá chưa bao gồm:
• 10% VAT;
• giảm giá 15% cho hợp đồng từ 3 tháng liên tục trở lên và

• 1 bài đăng quảng cáo miễn phí (10 triệu VND) trên trang chủ Tinhte.vn cho hợp đồng có giá trị từ 100 triệu VND trở
lên.
8. (*) Smart article banner: là Banner mà luôn hiển thị sau vị trí mở lần cuối (tỉ lệ click cao hơn)

Tinhte.vn Advertising | Báo giá bài quảng cáo
Loại quảng cáo
Đăng bài viết quảng cáo
Chủ đề dính (Sticky)

Vị trí

Giá

Ghi chú

Trang chủ tinhte.vn

12,000,000

Tự động trôi khi có
bài mới lên.

Trang diễn đàn tinhte.vn

5,000,000

gía theo tuần

Tinhte.vn Advertising | Facebook.com/tinhtefan
Loại bài viết

Giá

Ghi chú

20,000,000 - 30,000,000

Bài

Share bài viết từ post của page khác, hoặc
từ trang khác

5,000,000

Các hình ảnh và video trong p
post share sẽ hiển thị dưới
dạngng thumpnails, không
hiển thị như dạng bài đăng

Post nội dung, hình ảnh, clip trên fanpage

10,000,000

Hình ảnh sẽ hiển thị full

Hình ảnh quảng cáo instagram

Miễn phí (3)

Bài giới thiệu dẫn link có hình hoặc video

Mua quảng cáo facebook cho các post để
tăng lượt tương tác và tiếp cận

liên hệ báo giá theo từng
trường hợp cụ thể

Post có mua quảng cáo sẽ
hiển thị chữ “Sponsored”
hoặc “Được tài trợ”

Note
1. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT; giảm giá 15% cho hợp đồng kỳ liên tục từ 3 tháng trở lên.
2. Báo giá tính cho phí đăng bài, phí viết bài sẽ được tính thêm cho từng trường hợp cụ thể.
3. 1 ảnh hoặc 1 video cho mỗi quảng cáo trên Facebook fanpage.
4. Khách đi gói đăng bài trên trang chủ và đăng bên chủ đề được tài trợ sẽ được giảm 50% cho chủ đề tài trợ.
5. Nội dung bài đăng trên Tinhte.vn cần theo các nội quy sau:
• Bài PR/ quảng cáo sẽ do khách hàng viết, có đánh dấu [QC] trước tiêu đề bài viết
• Bài viết cần gửi BBT Tinhte duyệt ít nhất 1 ngày trước khi đăng
• Định dạng: font chữ và màu chữ, cỡ chữ theo mặc định của Tinhte.vn
• Định dạng chữ không in đậm trừ trường hợp bài có link bấm vào để mua thì có in đậm đường link cho để giúp user thấy dễ
hơn.
• Bài viết sau khi đăng sẽ không chỉnh sửa nội dung, lỗi chính tả có thể chỉnh sửa tối đa 1 lần.
• Hình ảnh: Tối đa 10 ảnh trong 1 bài. Ảnh không được đóng dấu (watermark)
• Video: Tối đa 3 video trong 1 bài. Khách gởi link Video trên youtube/ vimeo/ facebook để đăng
• Thời gian đăng bài: Sau khi bài duyệt xong, BBT diễn đàn sẽ cân đối thời gian để đưa bài ra trang chủ đúng ngày yêu cầu.

Tinhte.vn Advertising | Bảng giá khác
Loại

Báo giá

Ghi chú

Microsite (mở chuyên trang)

50,000,000

Tuỳ vào nội dung chuyên
trang sẽ có thêm phụ phí

Live trực tiếp sự kiện trên các kênh
Youtube, Facebook, Diễn đàn

50,000,000

Note
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT; giảm giá 15% cho hợp đồng kỳ liên tục từ 3 tháng trở lên.

Tinhte.vn Advertising | Event
Địa chỉ:
Event:
Báo giá:

209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, TPHCM.
Offine, buổi ra mắt sản phẩm, buổi kiểm tra test sản phẩm.
liên hệ chúng tôi để được báo giá cho từng trường hợp cụ thể nằm ngoài bảng giá trên.

Tinhte.vn Advertising | Liên hệ
Ms. Lê Thị Ngọc Phượng
Sales department - Phòng Kinh Doanh
209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, TPHCM
+84 909 340 227
+84 8 62713156
media@javamedia.vn

