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THÔNG TIN

TRAFFIC
(Số liệu năm 2015)

105,934,968
Visits

24,516,191
Visitors

536,148,352
Pageviews

PHÂN BỔ THEO GIỚI TÍNH

(Theo Google Analytics)
Nam

35%

Nữ

65%

0:07:43
Time on site

PHÂN BỔ THEO VÙNG MIỀN
(Theo Google Analytics)
Hà Nội

32%

Hồ Chí Minh

32%

Khác

36%

Khác

36%
65%
35%

44%
Nam

Nữ

32%

32%

Hà Nội

Hồ Chí
Minh
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MÔ TẢ CÁC NHÓM CHUYÊN MỤC
Học đường

3,395,637

Funny

4,431,067

Góc trái tim

5,522,647

HOME

199,975,321

TV Show

7,028,580

2-Tech

7,092,791
8,836,291

Sport
Video

8,945,560

Giới tính

9,451,125

Made by me

Nhóm Chuyên mục 1
(Pageviews năm 2015)

Nhóm Chuyên mục 2

11,906,519

Lạ

Pageviews

(Pageviews năm 2015)

14,355,855

Khám phá

15,951,239
23,204,743

Ciné

25,527,987

Fanshion

28,999,629

Musik
Đời sống

45,126,446
45,622,663

Xã hội
Star

85,955,089
0
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BÁO GIÁ
Mô tả

Giá

Link demo
Vị trí quảng cáo

Lưu ý
(Các chi phí ở mục này không bắt buộc)

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau:
Trang chủ

Bài ở vị trí thứ 6 trong box nổi bật trang chủ

Loại 1

Loại đặc biệt

2 tiếng (có ảnh + title).
Bài top 1 trong chuyên mục 2 tiếng

30,000,000 VND

Chi phí đã bao gồm:
chi phí viết bài mới, chi phí

Trang chuyên mục

chỉnh sửa. Bài do biên tập
viên thực hiện căn cứ trên tài

(dạng bài có ảnh + title).

Chuyên mục Fashion

Tiểu mục phù hợp bài viết.

liệu khách hàng gửi.

(*)
Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau:
Bài top 1 của chuyên mục ngoài trang chủ

Loại 2

Trang chủ

Trang chủ

2 tiếng (dạng bài có ảnh + sapo + title).
Một trong 3 bài dưới bài nổi bật trong trang

15,000,000 VND

chuyên mục (dạng bài có ảnh + title).
Ưu tiên theo thứ tự booking từ 1 đến 3.

Trang chuyên mục
Chuyên mục Fashion

Tiểu mục phù hợp bài viết.
(*)

Chi phí viết bài mới

Chi phí chỉnh sửa

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau:

Loại 3

Trang chủ

Bài dạng link nằm tại vị trí chuyên mục ngoài
trang chủ 2 tiếng. Ưu tiên theo thứ tự booking từ 1 đến 3.
Bài ở vị trí thứ 5 trong trang chuyên mục 2 tiếng.

(*)

3,000,000 VND
(*)

2,000,000 VND

10,000,000 VND

Trang chủ
Trang chuyên mục

Tiểu mục phù hợp bài viết.
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Nhóm 1: Star, Fashion, Đời sống, 2-Tek, Xã hội, Musik, Ciné, Video (Chuyên mục video chỉ bán bài loại 2 và loại 5)
Nhóm 2: Giới tính, Made by Me, Lạ, Sport, Funny, Góc trái tim, Học đường, Khám phá.

Giá

Mô tả
Nhóm 1

Link demo
Nhóm 2

Vị trí quảng cáo

Lưu ý
(Các chi phí ở mục này không bắt buộc)

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau:

Loại 4

Trang chủ

Top 1 tại mục Xem – Ăn – Chơi ngoài trang chủ
1 tiếng (dạng bài có ảnh + sapo + title).

Trang chủ

6,000,000 VND

Chi phí viết bài mới

Hiển thị ở box nổi bật tiểu mục Xem – Ăn – Chơi

Trang tiểu mục

trong chuyên mục đời sống.

Loại 5

Trang
chuyên mục

Loại 6
Trang
tiểu mục

Chi phí chỉnh sửa
500,000 VND

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau:
Bài ở vị trí thứ 6 trong trang chuyên mục 2 tiếng.

2,000,000 VND

6,000,000 VND

5,000,000 VND

Trang chuyên mục

Tiểu mục phù hợp bài viết.
Bài xuất hiện dưới box nổi bật trong trang
tiểu mục.

4,000,000 VND

3,000,000 VND

Trang tiểu mục

Chi phí viết bài mới
1,000,000 VND
Chi phí chỉnh sửa
500,000 VND

- Ch i ph í v iết bà i mớ i: Là chi phí biên tập viên viết bài khi khách hàng đã cung cấp đầy đủ mọi thông tin liên quan tới bài viết.
Chi phí này không bao gồm: công tác phí, phí thu thập thông tin và chi phí sản xuất bài viết
- Ch i ph í ch ỉnh sửa: Là chi phí biên tập viên chỉnh sửa, biên tập lại nội dung bài PR cho phù hợp với các tiêu chí của báo.
- Ch i ph í sản xuất bà i: bao gồm các chi phí: Phí chụp hình, phí cho các công cụ kĩ thuật phục vụ quá trình sản xuất bài v.v.
Chi phí sản xuất bài sự kiện: 7,000,000 VND
- Mô tả chuyên mục V ideo:
Bài Loại 2: Bài nổi bật tại trang chuyên mục Video
Bài Loại 5: Nằm trong Hot Video của chuyên mục Video
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QUY ĐỊNH CHUNG
- Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
- Đối với bài tin ảnh: Tối đa 10 ảnh, tối thiểu 7 ảnh.
- Đối với Video: Video dài không quá 5 phút, dung lượng tối đa 50MB.
- Đối với các bài có vị trí đặc biệt do phóng viên chuyên trách của báo viết, chỉ áp dụng với những nội dung sau:
- Nội dung bài được khai thác khách quan, nêu được vấn đề rộng, được nhiều người quan tâm, có tính báo chí trong cung cấp thông tin.
- Nội dung bài không mang tính chất PR lộ liễu, chủ quan.
- Độ dài: Tất cả các tin bài có độ dài không quá 1.000 từ và 5 ảnh minh họa (trừ bài phóng sự ảnh), bài tương đương 1 trang A4.
- Font chữ: Unicode, Times New Roman, cỡ chữ 11, lưu dưới file.doc hoặc docx (word).
- Tiêu đề và sapo (tóm tắt tin): Tiêu đề của bài không quá 11 từ, sapo không quá 45 từ.
- Quy định về gắn link (hyperlink): chỉ được gắn 1 link trong bài viết, thể hiện dưới dạng: http://www...
- Ban biên tập có quyền biên tập lại tiêu đề và một số nội dung không phù hợp trước khi đăng.
- Nội dung thông tin yêu cầu gửi trước khi xuất bản tối thiểu 1 ngày làm việc.

Mô tả bài PR

7

Hanoi Office
Level 20, Center Building Hapulico Complex, 1 Nguyen Huy Tuong Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi.
(84 4) 7307 7979
(84 4) 7307 7980

Ho Chi Minh Office
Level 5, 1233 Building, 123 - 127 Vo Van Tan Str., Ward 6. District 3, Ho Chi Minh city.
(84 8) 7307 7979
(84 8) 3933 3774

