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1. Thông tin phát hành

Số lượng phát hành   65.000 bản

Số lượng độc giả      350.000 độc giả

Tổng số trang               72 trang

Giá bìa                           19.000 đồng

Phân bố 

Thông tin 

NCĐT tăng số lượng phát hành ấn phẩm lên 65.000 bản 
vào mỗi thứ Hai hằng tuần và được phát hành thông qua 
các kênh:

l   45,000 bản được gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp tại thành phố Hồ 
Chí Minh và Hà Nội (đây là số ấn phẩm được doanh nghiệp đặt dài hạn từ 
1 đến 2 năm).

l   3.000 bản được gửi trực tiếp đến Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng 
Giám Đốc của tất cả các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí 
Minh và Hà Nội.

l  5.000 bản được gửi đến Giám Đốc, Giám Đốc Điều Hành, Giám Đốc Tiếp 
Thị của các công ty và tập đoàn lớn tại Việt Nam

l    550 bản được gửi đến lãnh đạo ban ngành thuộc khối nhà nước (thủ 
tướng, bộ trưởng, thứ trưởng…)

l   Sampling tại các sự kiện do NCĐT tổ chức: Hội Nghị Đầu Tư hằng năm 
(1.000 đại biểu tham dự), Lễ trao giải “Best 50” và sampling tại các  
Hội thảo, Hội nghị khác dành cho đối tượng doanh nhân.

l    1.500 bản sampling tại các ngân hàng, sàn chứng khoán, sở đầu tư HCM, HN

l   Sampling tại sân bay Tân Sơn Nhất, các khách sạn, nhà hàng, resorts, cafe 
dành cho doanh nhân.

l   Bán lẻ trên hệ thống 140 nhà sách, siêu thị, bưu điện toàn quốc, và gần 700 sạp 
toàn quốc.

2. Thông tin độc giả 
60% 40%

Nằm trong độ 
tuổi có thu 

nhập cao nhất: 
25-50 tuổi 

Nghề nghiệp/Chức vụ

45%

27%

14%

10%

4%

  Tổng Giám đốc/Giám đốc 
  Chủ doanh nghiệp 
  Trưởng phòng 
  Nhân viên văn phòng 
  Đối tượng khác 

Đặt báo dài hạn 
(1-2 năm) 

Trình độ học vấn cao Quyết định chi tiêu  
trong gia đình 

Quyền quyết định  
trong kinh doanh 

Năng động 

70%

lượng 
phát hành  

96%

Đại học và  
sau đại học 85% 81% 95%

Độc giả xem 
quảng cáo 

Các tỉnh thành  
và nước ngoài 

65%

30%

5%

TP.HCM 

Hà Nội 
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Số kỳ  1x  4x  12x  24x  48x
Giảm giá nhiều kỳ   0%   5%   10%   15%   20%
Trang chuẩn  
190mmx260mm

 45,000,000    42,750,000     40,500,000         38,250,000         36,000,000         

2/3 trang ngang
175mmx175mm

 30,000,000    28,500,000     27,000,000         25,500,000            24,000,000         

2/3 trang dọc
115mmx233mm

 30,000,000    28,500,000     27,000,000         25,500,000         24,000,000       

1/2 trang ngang  
175mmx115mm

 23,000,000    21,850,000     20,700,000         19,550,000            18,400,000         

1/2 trang dọc  
85mmx235mm

 23,000,000    21,850,000    20,700,000         19,550,000            18,400,000         

Trang đúp  
390mmx260mm

 83,000,000    78,850,000     74,700,000         70,550,000        66,400,000         

Trang phải đầu tiên
190mmx260mm

 61,000,000    57,950,000     54,900,000        51,850,000            48,800,000         

Trang phải thứ nhì  
190mmx260mm

 55,000,000    52,250,000     49,500,000        46,750,000            44,000,000         

Trang phải thứ ba  
190mmx260mm

 51,000,000    48,450,000     45,900,000         43,350,000            40,800,000         

Bìa 2 
190mmx260mm

 66,000,000    62,700,000     59,400,000         56,100,000           52,800,000        

Bìa 3
190mmx260mm 

 48,000,000    45,600,000     43,200,000         40,800,000            38,400,000         

Bìa 4  
190mmx260mm

 74,000,000                    

1/3 trang ngang
175mmx85mm 

 16,000,000    15,200,000     14,400,000        13,600,000           12,800,000         

1/3 trang dọc
55mmx233mm

 16,000,000    15,200,000     14,400,000         13,600,000            12,800,000        

Mục Thị TrườnG
1 trang  
182mmx220mm

 28,000,000       26,600,000     25,200,000        23,800,000    22,400,000         

1/2 trang
182mmx105mm

 15,000,000        14,250,000     13,500,000         12,750,000           12,000,000        

1/4 trang góc
87mmx105mm

 9,000,000        8,550,000     8,100,000        7,650,000          7,200,000         

Trang Logo 
60mm x 38mm

 4,000,000      3,800,000   3,600,000       3,400,000     3,200,000    

Phát hành 

hằng tuần 
Thứ Hai 

Đối tượng: Doanh nhân, chủ doanh nghiệp, 
giám đốc, nhà quản lý, viên chức, chuyên gia.

Độ tuổi: 25-50 .

Số lượng phát hành trên toàn quốc: 
65.000 cuốn/kỳ.

Số lượng độc giả: 350.000/kỳ. 

Độc giả dài hạn (1-2 năm): 65%

hạn đặt chỗ: 7 ngày trước ngày phát hành.

hạn hủy: Trước ngày PH 7 ngày (mọi trường 
hợp hủy khác đều chịu 50% phí thanh toán).

hạn giao mẫu và file: 7 ngày trước ngày 
phát hành.

Thanh toán: 

•  50% ngay sau khi ký hợp đồng.

•   50% ngay sau khi đăng.

Đặc điểm file quảng cáo:

- Lưu file trên CD-Rom

- File TIFF/EPS

- Cung cấp phông chữ 

- Độ phân giải cao (300 dpi)

- Cung cấp bản gốc.

Các vị trí quảng cáo đặc biệt: + 20%

Ghi chú: mục Thị Trường nằm phần 
cuối tạp chí

3. Bảng giá quảng cáo 2016

có hiệu lực từ ngày: 1.4.2016 
Biểu giá chưa bao gồm 10% giá VAT.
Kích cỡ: ngang x dọc (mm)
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