
Tin số 1 Tin số 2 Tin số 3 Tin số 4-6

Tin nổi bật 40,000,000

Tin Cat walk 25,000,000

Hậu trường 18,000,000 16,000,000 15,000,000 10,000,000

Tin đăng trên Mobile ( TNB, Catwalk,Hậu trường)

Thời cuộc/ Bên lề 16,000,000 15,000,000 10,000,000 6,000,000

Thời trang/ Video 8,000,000 5,000,000

Làm đẹp/ Gia đình 7,000,000 4,000,000

Chơi Blog/ Trắc nghiệm

Ăn/ Chơi / Dân chơi/ Cưới

Thương trường 5,000,000

Dịch vụ gia tăng  Giá Add -in Yêu cầu Check BBT

Banner đồng bộ theo bài ( TNB,catwalk,Hậu trường) 5,000,000/bài

Banner đồng bộ theo bài ( trừ TNB,catwalk,Hậu trường) 2,000,000/bài

Thêm Ảnh/Video /Link vào bài viết sẵn có 30 % - 50% giá Có

Set thêm giờ đăng trên mobile 50% giá vị trí đăng Có Yêu cầu phải khác vị trí trên web và trong 1 khung giờ khác

Set thêm thời gian hiển thị 1 tiếng 30% giá Có

Thêm Video 2,000,000

Thêm ảnh 1,000,000/ảnh

Share  link fanpage Ngoisao.net 2,000,000/share

Sử dụng ảnh động 1,000,000/ảnh

Link từ khóa 10,000,000 Có

Set tin liên quan trong bài or cuối bài Miễn phí

Set tin tiêu điểm/ Link thông tin tiêu dùng 1,000,000/link

Set link mục 'Có thể bạn quan tâm ' trên mobile 1,000,000/link

Thêm địa chỉ bài viết dưới mục Cưới 500,0000/địa chỉ
Phí viết bài 3tr-5tr/bài

(*) mục thương trường được miễn phí set link tiêu dùng trên bản web và set link mục Có thể bạn quan tâm trên bản mobile, trang chủ báo Ngoisao.net

Ghi chú

• Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

• Báo giá trên được tính cho block thời gian hiển thị  1 tiếng tại vị trí cam kết or hiển thị tối thiểu 2 tiếng tại vị trí cam kết nếu tin lên từ 17h hàng ngày . 

• Quy định nội dung:

◘ Tiêu đề (Tít) của bài từ 8-11 từ; Lead (sapo) tối đa 30 từ.

◘ Bài dạng tin tức: tối đa 800 chữ và 3 ảnh.

◘ Bài dạng chùm ảnh: tối đa 300 chữ và 7-10 ảnh.

◘ Thương hiệu được nhắc đến tối đa 3 lần trong bài.

◘ Kích thước ảnh: 400x600 pixels (với ảnh dọc) và 600x450 pixels (với ảnh ngang).

◘ Dưới cuối bài phải có nguồn của bài viết.

• BBT có quyền biên tập tít, lead, ảnh và một số nội dung không phù hợp trước khi đăng mà không phải chuyển lại cho KH.

• BBT có quyền từ chối đăng tin trong trường hợp tin có nội dung không phù hợp hoặc không đáp ứng đủ các yêu cầu BBT.

• Nội dung tin bài sẽ được đăng tải trong vòng 02 ngày làm việc tính từ lúc nhận đầy đủ thông tin từ phía KH và sau khi Khách hàng thanh toán đầy đủ chi phí đăng tin.

• Thanh toán : 100% trước khi đăng tin.

Ghi chú

Mức độ branding theo đúng qui định

Thời gian tồn tại 1 tuần, đồng bộ 3 vị trí Top (980x 90), Large,Background

70% giá 

Thời gian tồn tại 1 tuần, đồng bộ 3 vị trí Top (980x 90), Large,Background

3,000,000

6,000,000

6,000,000

Không quá 2 link

Chỉ áp dụng set tin liên quan của chính doanh nghiệp đăng bài

http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/helly-tong-su-sang-tao-den-tu-

khong-gian-song-

5,000,000 4,000,000 4,000,000

BÁO GIÁ ĐĂNG TIN NGÔI SAO

( Áp dung từ 01/03/2016)

Hạng mục

30,000,000

Trang chủ

Trang chuyên mục

30,000,000

http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/helly-tong-su-sang-tao-den-tu-khong-gian-song-3107016.html?sig=5f1ab82111b1bc6a71f13e5abf1259ee
http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/helly-tong-su-sang-tao-den-tu-khong-gian-song-3107016.html?sig=5f1ab82111b1bc6a71f13e5abf1259ee


TIN BÀI TRANG CHỦ







TIN CHUYÊN MỤC 



TIN BÀI ĐỒNG BỘ BANNER QUẢNG CÁO



Biểu đồ truy cập báo Ngoisao.net trung bình theo giờ trong ngày




