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0 3,000,000 5,000,000 7,000,000

Giải trí 5,174,504

Xã hội 4,351,027

Đời sống 4,161,925

Quiz 1,530,385

Đẹp 6,283,792

Hậu trường 5,735,885

Nhà hay 1,784,092

Chuyện lạ 1,077,116

Ăn ngon- Khéo tay 3,134,786

Tâm sự 833,595

Pageviews

14,779,006
HOME

Mẹ và bé 3,356,815

Sức khỏe 3,158,335

THÔNG TIN TRAFFIC GA CÁC CHUYÊN MỤC 

(SỐ LIỆU NĂM 2016)

Tình yêu- Hôn nhân 3,713,285



4

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau:
    Bài ở vị trí thứ 6 trong box nổi bật trang chủ 

    2 tiếng.

    Bài nổi bật của box trong chuyên mục 2 tiếng. 

    Tiểu mục phù hợp bài viết.

BÁO GIÁ 

Loại 2
Trang chủ

Loại 1
Loại đặc biệt

Loại 3
Trang chủ

Mô tả Lưu ýGiá

15,000,000 VND

10,000,000 VND

6,000,000 VND

Trang chủ

Trang chuyên mục

Trang chủ

Trang chuyên mục

Trang chủ

Trang chuyên mục

Link demo
Vị trí quảng cáo (Các chi phí ở mục này không bắt buộc)

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau:

Bài dạng link nằm tại chuyên mục ngoài trang 

chủ 2 tiếng. Ưu tiên theo thứ tự booking 1, 2. 

Bài đầu tiên trong trang chuyên mục dưới box 

nổi bật 2 tiếng. 

Tiểu mục phù hợp bài viết.

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau:

Top 1 của chuyên mục ngoài trang chủ 2 tiếng 

(dạng bài có ảnh+sapo+title).

Một trong hai (1 trong 2) bài tại box nổi bật 

trong trang chuyên mục 2 tiếng. Ưu tiên theo 

thứ tự booking 1, 2.

Tiểu mục phù hợp bài viết.

Chi phí đã bao gồm: 

chi phí viết bài mới, chi phí 

chỉnh sửa. Bài do biên tập 

viên thực hiện căn cứ trên tài 

liệu khách hàng gửi.

Chi phí viết bài mới 

3,000,000 VND

Chi phí chỉnh sửa  

500,000 VND

(*) 

(*) 

Chi phí viết bài mới 

2,000,000 VND

Chi phí chỉnh sửa  

500,000 VND

http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/bao_gia_afamily/home_Trang_chu_loaidacbiet.html
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/bao_gia_afamily/chuyenmuc_Trangchuloaidb.html
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/bao_gia_afamily/home_Trang_chu_loai_1.html
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/bao_gia_afamily/chuyenmuc_Trangchuloai1.html
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/bao_gia_afamily/home_Trang_chu_loai_2.html
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/bao_gia_afamily/chuyenmuc_Trangchuloai2.html
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Chi phí viết bài mới

1,000,000 VND

Chi phí chỉnh sửa

500,000 VND

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau:

Bài nổi bật tại Box XEM ĂN CHƠI ngoài 

trang chủ 1 tiếng.

Tiểu mục XEM ĂN CHƠI trong chuyên mục 

Đời sống.

Loại 5
Trang 

chuyên mục

Loại 4
Trang chủ

Mô tả Lưu ýGiá

3,000,000 VND

3,000,000 VND

Trang chủ

Trang tiểu mục

Link demo
Vị trí quảng cáo (Các chi phí ở mục này không bắt buộc)

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: 

Bài thứ 2 của trang chuyên mục dưới box nổi 

bật 2 tiếng.

Tiểu mục phù hợp bài viết.

- Chi phí viết bài mới: 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 sản xuất bài (gồm các phí đi lại, phí chụp hình, phí thu thập thông tin,
phí cho các công cụ kĩ thuật phục vụ quá trình sản xuất bài v.v…).

- Chi phí chỉnh 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.

- Chi phí sản xuất bài: 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

Trang chuyên mục

Trang tiểu mục

http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/bao_gia_afamily/home_Trang_chu_loai_3.html
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/bao_gia_afamily/tieumuc_Trangchu3.html
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/bao_gia_afamily/chuyenmuc_Trangchuyenmucloai1.html
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/bao_gia_afamily/tieumuc_Trangchuyenmucloai1.html


http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/baogia/Profile_Adpage_2014.pdf
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/bao_gia_afamily/CaseStudy-Afamily.pdf
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/lux/lux_afamily_vn.html
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/files/html/adpage/baogia/afamily/afamily_tag.html
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Mô tả bài PR Mô tả tin bài liên quan

QUY ĐỊNH CHUNG
- Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

- Đối với bài tin ảnh: Tối đa 10 ảnh, tối thiểu 7 ảnh, text không quá 150 từ.

- 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...

Quy định về tin liên quan: Tin bài liên quan phải là tin bài nằm trên chính website đăng bài PR.

Quy định về gắn Tag: Phải nêu rõ tên Tag được gắn vào bài PR ngay khi gửi đăng bài, Tag tối đa 4 từ.

- 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.

http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/baogia/bai_pr.htm


Văn Phòng Hà Nội

098 145 8866

(84 4) 66 89 7777

P1305, Tòa Nhà N04, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh

01656.333.555

Tầng 12 Tòa Nhà ACB Tower, Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM




