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Được thành lập từ năm 2004 với định hướng trở thành 
nhà xuất bản nội dung trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Hệ thống website 24H phục vụ hàng tỷ lượt xem với 
hơn 100 bài viết cập nhật mỗi ngày về thông tin giải 
trí tổng hợp.

Cung cấp các giải pháp quảng cáo trực tuyến hiệu 
quả, sáng tạo cho hơn 300 doanh nghiệp mỗi năm.

ABOUT
24H JSC



EVA là trang tin tức tổng hợp hàng đầu về thế giới phụ nữ, nổi bật với các nội dung về bà bầu và làm mẹ, 
website www.eva.vn đươc xuất bản lần đầu tiên vào năm 2006, với hơn 20 chuyên mục nội dung, eva chia 
sẻ các thông tin chính xác, cập nhật các kiến thức bổ ích trong nhiều lĩnh vực liên quan đến thế giới phụ nữ.

0

15

30

45

60

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

THÔNG
TIN

TRAFFIC
Pageviews
170,227,169

Visits
45,492,337

Visitors
17,517,914

00:07:39
Time on site

PHÂN BỔ THEO GIỚI TÍNH (Theo Google Analytics)

PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI (Theo Google Analytics)

23.8%

76.2%

Nam Nữ



BÁO GIÁ QUẢNG CÁO



Giá chưa bao gồm 10% VAT

DESKTOP | PR ARTICLE

BBBàààiii   KKKHHH   cccầầầnnn   ccchhheeeccckkk      
đđđịịịnnnhhh   hhhưưướớớnnnggg   nnnộộộiii   
ddduuunnnggg   vvvớớớiii   eeevvvaaa   tttrrrưưướớớccc   
kkkhhhiii   bbbooooookkk   vvvịịị   tttrrrííí...

Bài đặc biệt

Bài hot trang chủ

Bài link trang chủ loại A

Bài link trang chủ loại B

Bài đặc biệt tiểu mục

Bài box tin tức thị trường

Bài hot tiểu mục

HẠNG MỤC ĐƠN GIÁ LƯU Ý

ĐĐĐííínnnhhh   vvvàààooo   vvvịịị   tttrrrííí   đđđặặặccc   bbbiiiệệệttt   tttrrrêêênnn   tttrrraaannnggg   ccchhhủủủ   222hhh   (((   dddạạạnnnggg   bbbàààiii   ảảảnnnhhh   +++   tttiiitttllleee)))

ĐĐĐồồồnnnggg   ttthhhờờờiii   hhhiiiệệệnnn   ởởở   vvvịịị   tttrrrííí   đđđặặặccc   bbbiiiệệệttt   ởởở   tttrrraaannnggg   ccchhhuuuyyyêêênnn   mmmụụụccc...   HHHiiiểểểnnn   ttthhhịịị   ttthhheeeooo   cccơơơ   
ccchhhếếế   bbbàààiii   mmmớớớiii   lllêêênnn,,,   bbbàààiii   cccũũũ   tttrrrôôôiii   dddầầầnnn   vvvềềề   sssaaauuu   (((dddạạạnnnggg   bbbàààiii   ảảảnnnhhh   +++   tttiiitttllleee   +++   sssaaapppooo)))

ĐĐĐííínnnhhh   vvvàààooo   111   tttrrrooonnnggg   333   vvvịịị   tttrrrííí   bbbàààiii   hhhooottt   222hhh   (((cccạạạnnnhhh   vvvịịị   tttrrrííí   đđđặặặccc   bbbiiiệệệttt...   DDDạạạnnnggg   bbbàààiii   ảảảnnnhhh   +++   tttiiitttllleee)))...

ĐĐĐồồồnnnggg   ttthhhờờờiii   hhhiiiểểểnnn   ttthhhịịị   111   tttrrrooonnnggg   222   bbbàààiii   hhhooottt   tttrrraaannnggg   ccchhhuuuyyyêêênnn   mmmụụụccc...   HHHiiiểểểnnn   ttthhhịịị   ttthhheeeooo   cccơơơ   ccchhhếếế   bbbàààiii   mmmớớớiii   
lllêêênnn,,,   bbbàààiii   cccũũũ   tttrrrôôôiii   dddầầầnnn   vvvềềề   sssaaauuu   (((dddạạạnnnggg   bbbàààiii   ảảảnnnhhh   +++   tttiiitttllleee   +++   sssaaapppooo)))...

ĐĐĐííínnnhhh   vvvàààooo   bbbàààiii   tttoooppp111   cccủủủaaa   mmmụụụccc   tttrrrêêênnn   tttrrraaannnggg   ccchhhủủủ   222hhh   (((dddạạạnnnggg   bbbàààiii   tttiiitttllleee   +++   ảảảnnnhhh   +++   sssaaapppooo)))...

ĐĐĐồồồnnnggg   ttthhhờờờiii   hhhiiiệệệnnn   ởởở   vvvịịị   tttrrrííí   đđđặặặccc   bbbiiiệệệttt   ởởở   tttrrraaannnggg   ccchhhuuuyyyêêênnn   mmmụụụccc...   HHHiiiểểểnnn   ttthhhịịị   ttthhheeeooo   cccơơơ   ccchhhếếế   bbbàààiii   mmmớớớiii   
lllêêênnn,,,   bbbàààiii   cccũũũ   tttrrrôôôiii   dddầầầnnn   vvvềềề   sssaaauuu   (((dddạạạnnnggg   bbbàààiii   ảảảnnnhhh   +++   tttiiitttllleee   +++   sssaaapppooo)))

ĐĐĐííínnnhhh   vvvàààooo   111   tttrrrooonnnggg   cccáááccc   bbbàààiii   llliiinnnkkk   cccủủủaaa   mmmụụụccc   tttrrrêêênnn   tttrrraaannnggg   ccchhhủủủ   222hhh   (((llliiinnnkkk   bbbàààiii   dddạạạnnnggg   tttiiitttllleee)))...

ĐĐĐồồồnnnggg   ttthhhờờờiii   hhhiiiểểểnnn   ttthhhịịị   111   tttrrrooonnnggg   222   bbbàààiii   hhhooottt   tttrrraaannnggg   ccchhhuuuyyyêêênnn   mmmụụụccc...   HHHiiiểểểnnn   ttthhhịịị   ttthhheeeooo   cccơơơ   ccchhhếếế   bbbàààiii   
mmmớớớiii   
lllêêênnn,,,   bbbàààiii   cccũũũ   tttrrrôôôiii   dddầầầnnn   vvvềềề   sssaaauuu   (((dddạạạnnnggg   bbbàààiii   ảảảnnnhhh   +++   tttiiitttllleee   +++   sssaaapppooo)))...
ĐĐĐííínnnhhh   vvvàààooo   vvvịịị   tttrrrííí   đđđặặặccc   bbbiiiệệệttt   cccủủủaaa   bbbàààiii   tttiiiềềềuuu   mmmụụụccc   555hhh   (((dddạạạnnnggg   bbbàààiii   ảảảnnnhhh   +++   tttiiitttllleee   +++   sssaaapppooo)))...

222hhh   đđđííínnnhhh   tttạạạiii   111   tttrrrooonnnggg   444   bbbàààiii   bbboooxxx   tttiiinnn   tttứứứccc   ttthhhịịị   tttrrrưưườờờnnnggg   tttạạạiii   tttrrraaannnggg   ccchhhủủủ...

222444hhh   đđđííínnnhhh   tttạạạiii   111   tttrrrooonnnggg   cccáááccc   bbbàààiii   bbboooxxx   tttiiinnn   tttứứứccc   ttthhhịịị   tttrrrưưườờờnnnggg   ởởở   ccchhhuuuyyyêêênnn   mmmụụụccc   vvvààà   bbbàààiii   ccchhhiii   
tttiiiếếếttt...

ĐĐĐííínnnhhh   vvvàààooo   111   tttrrrooonnnggg   222   bbbàààiii   hhhooottt   cccủủủaaa   tttiiiểểểuuu   mmmụụụccc   555hhh   (((dddạạạnnnggg   bbbàààiii   ảảảnnnhhh   +++   tttiiitttllleee   +++   sssaaapppooo)))
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DỊCH VỤ CỘNG THÊM

BBBàààiii   PPPRRR   lllaaayyyooouuuttt

CCChhhèèènnn   vvviiidddeeeooo   vvvàààooo   bbbàààiii

DỊCH VỤ CỘNG THÊM GIÁ (VNĐ) LƯU Ý

KKKhhhôôônnnggg   áááppp   dddụụụnnnggg   ccchhhooo   bbbảảảnnn   MMMooobbbiiillleee
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TTTồồồnnn   tttạạạiii   222hhh   tttạạạiii   111   tttrrrooonnnggg   222   bbbàààiii   hhhooottt   cccủủủaaa   mmmụụụccc   tttrrrêêênnn   tttrrraaannnggg   ccchhhủủủ   (((dddạạạnnnggg   bbbàààiii   ảảảnnnhhh   +++   tttiiitttllleee   +++   sssaaapppooo)))

TTTồồồnnn   tttạạạiii   222hhh   tttạạạiii   111   tttrrrooonnnggg   cccáááccc   llliiinnnkkk   bbbàààiii   ppphhhíííaaa   dddưưướớớiii   222   bbbàààiii   hhhooottt   mmmụụụccc   cccủủủaaa   tttrrraaannnggg   ccchhhủủủ   (((bbbàààiii   dddạạạnnnggg   llliiinnnkkk)))
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MỘT SỐ LƯU Ý
Bài viết tối đa 5 ảnh, chữ không quá 1000 chữ (bao gồm tiêu đề, tóm tắt, nội dung và chú thích ảnh). Bề rộng ảnh tối đa 500px, dung lượng 

không quá 90KB/1 ảnh. (Riêng bộ ảnh sự kiện, Thời trang, giải trí... cho phép tối đa 10 ảnh).

Dung lượng video không quá 10Mb.

Tên thương hiệu được nhắc tối đa 3 lần trong bài.

Tiêu đề không quá 50 kí tự.

Logo chèn mặc định góc phải bên dưới ảnh, kích thước lớn hơn 1,5 text trong bài.

Can thiệp chỉnh sửa nội dung, tư vấn cho dịch vụ nếu không đạt yêu cầu (EVA  không được phép viết bài cho khách dưới mọi

hình thức; phải chuyển cho bên cung cấp dịch vụ).

Không nhận bài đánh giá về sản phẩm nếu không có dữ liệu khách quan từ bên kiểm định tùy theo nghành nghề.

Link cụm từ, website không đặt quá 3 link (Không cho phép chèn ở tiêu đề, tóm tắt).

Trên 3 địa chỉ sẽ chuyển địa chỉ vào phần đọc thêm (bấm để xem thêm địa chỉ).

Bài phải được gửi trước 2 ngày (16 tiếng hành chính), EVA sẽ đăng bài trong vòng 8h làm việc (không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ

Tết, Thứ 7, Chủ nhật).

Công ty từ chối toàn bộ nội dung không phù hợp với ngành nghề kinh doanh được cấp phép hoặc không đáp ứng đủ yêu cầu

của Ban biên tập.



Hanoi Office

098.145.8866

(84 4) 66.865.895

Tầng 6, Số 76 Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Ho Chi Minh Office

01656.333.555

info@brandcom.vn

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




