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CTCP Dc 1p — Ttr do — Hnh phiIc 

TAP CIII HERITAGE 
Ha Nç5i, ngày clthang näin 2018 

S: 4 /TCTHK-Heritage 
V/v: Triên khai chInh sách giá ban QC trên 

HER và HF 2019 

Kin/i ii:  Các Di 1 ban quãng cáo chi dnh cüa Trip chI Heritage 

Can cir cong van phê duyt s /Heritage-KDQC kI ngày tháng nám 2018 d 
duqc Tong biên tp Tip chI phê duyt, Tp chI Heritage xin thông báo triên khai chInh 
sách giá ban quãng cáo trên hai an phârn Heritage và Heritage Fashion nhix sau: 

1. Các ni dung diu chinh, b sung so vii 2018: 

1.1 Gid trang co' so': tang 4%: 125.000.000VND 

1.2 B sung san phm quãng cáo: Trang ttôi trithc bIa 1- din/i luing giy bla: 

- GiO bán. 340.000.000 YND 

1.3 Giá cong b: 

Htng m111c Mfrc diu chinh tang giá/Giá cOng b 

Trang bIa 4-6% 

Trang dOi truóc bIa 1- djnh hrçmg giy bIa 340.000.000 VND 

Trang dOi thir 2 dn trang dOi trithc thi.r 
TBT 

3-8% 

Nhóm nguyen trang dc bit 6-10% 

Trang phái 4-7% 

TrangPR 4-8% 

Quáng cáo nhó 13-30% 

Trang dOi 4% 

Bsuutp 9-17% 
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Lê Trirô'ng Giang 

1.4Ditu kin dp dyng: 

Khách hang duqc áp dicing giá 2018 cho các hçip dng thóa man các diu kin sau: 

o Hcp dng QC kI truOc ngày 30/8/2018 áp diing cho các kI quáng cáo dn ht 
näm 2019 và có ki quáng cáo du tiên trizc Tháng 5/20 19 

o Tng doanh thu dir kin sau thus VAT trên 700 triu hoc hçTp dng tr 6 ki 
có tng giá trj hqp dng trên 400 triu dng. 

o Dt cc 5% thng giá trj hçp dng. 

o Hçp dng gc kI trrc tip vi khách hang quãng cáo (san phm quãng cáo) 

o HçTp dng giü giá không duçic thay di ljch dàng, them hoc bó't kI däng khi 
chua có sir phê duyt cüa Tap  chi 

Không áp ding chInh sách trén cho khách hang thutc Nhóm khách hang bt dng 

san (dir an xây dirng và trung tam thung mai),  thm m vin- spa, djch vi1 lam dep 
và th%rc phm ch(rc näng. Ti 

Các diu kin khác áp diing nhu näm 2018. HE 

1.5Bánggiá áp dyng n/ut Phy lyc 1 dinh kern 

2. ChInh sách giá 2019: 

Chi tit tai  phii 1iic dInh kern. 

Trân tr9ng cam n. 

No'inhân: 
- Dti 1 IFM; 
- Dai 1 HP; 
-Dai1TA; 
-LmiKDQC. 



Phii hic 1: 

CH!NH SAd GIA BAN QUANG CÁO TREN TIP CH! HERITAGE — 
HERITAGE FASHION NAM 2019 

A. BIEU GIA CONG BO: 

V1 tn! 1oi quãng cáo Do'n giá quãng cáo 

Trang bIa 
BIa 4 250.000.000 

BIa 4 in 50% s luqng phát hành 150.000.000 

BIa 3 145.000.000 

Trang dôi 
Trang dôi truâc bIa 1- djnh luqng giy bIa 340.000.000 

Trang dôi sau bIa 1 320.000.000 

Trang dôi thir nht 285.000.000 

Trang dôi thir hai 275.000.000 
Trang dôi sau trang dôi thu 2 và truàc trang dan dc 
biçt 

270.000.000 

Khu vljc trtr&c trang 50 
Trang dôi djnh Iucng giy bIa 285.000.000 

Trang dôi ma rng 275.000.000 

Hai trang 1in k 260.000.000 

Trang dôi thuèng 250.000.000 

Khu virc tfr trang 50 dn trang 100 
Trang dôi djnh liicrng giy bIa 270.000.000 

Trang dôi ma rng 260.000.000 

2 trang 1in k tir T50-100 250.000.000 

Trang dôi thix&ng 240.000.000 

Khu virc tfr sau trang 100 
Trang dôi ma rtng 250.000.000 

2 trang Iin k thix&ng 240.000.000 

Trang dôi thisang 230.000.000 

Nguyen trang 
Trang di din thu tôa son (Ti) 175.000.000 

Trang di din content 1 (T3) 170.000.000 

Trang di din content 2 (T5) 165.000.000 
Trang di din creadit (T7) 165.000.000 

PcHi 



Trang9,trang 11 160.000.000 

Trang phãi tri.r6c trang 50 145.000.000 

Trang phái sau trang 50 và tru6c trang 100 135.000.000 

Trang phái sau trang 100 130.000.000 

Trang thixng 125 .000.000 

Quang cáo bài vit 
Trang dôi bài vi& trisâc trang 50 275.000.000 

Trang dôi bài vit tr trang 50-100 260.000.000 

Trang dôi 25 5.000.000 

Nguyen trang phãi tnràe trang 50 150.000.000 

Nguyen trang phài tr T50-100 145.000.000 

Nguyen trang phãi sau T100 140.000.000 

Nguyen trang 130.000.000 

Quãng cáo nhô 
1/2 trang 75.000.000 

¼ trang 45.000.000 

1/5 trang 35.000.000 

1/10 trang 20.000.000 

Quáng cáo b siru tp 
Sáu trang 360.000.000 

Bin trang 280.000.000 

Chit khu dài k)' và thô'i hrn áp ditng 

S6 k' dáng Mfrc chit khâu Thri hn hçrp dIng áp ding chit khâu 
1k' 0% 
2kS' 5% 4tháng 
3 k' 5% 5 tháng 
4k' 10% 6tháng 
5k' 10% 7thang 
6kS' 10% 9tháng 
7kS' 15% lotháng 
8kS' 15% lltháng 
9k' 15% l2tháng 
10k5' 20% l3tháng 
11k' 20% l5tháng 
12k' 20% l6tháng 

Trên 12 kS' 20% 
Mi k' tang them trên 12 kS'  thI du'c tInh thi 

hn tuang irng them i tháng. 

Ghi chá: Trir&ng hcip quáng cáo trén cá Heritage và Heritage Fashion thI mt-c chiê't khá'u 
và thai hgn áp c4ing  cho hp dông quáng cáo là mc chiêt kháu và thai hgn áp dyng cho 
tong so /c5' dáng trên cá 2 On phOm. 
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Diêu kin áp ditng: 

1. Mrc giá ban quáng cáo trên chi.ra bao gm thu GTGT. 

2. Müc giá trên áp diing cho quáng cáo tr tháng 1/20 19 dn tháng 12/2019. 

3. Müc giá trên không bao gm các cong vic v thit k, chm, s1ra ánh, in thu hay bt 
cr chi phi san xuât nào khác. 

4. Khách hang có hgp dng duâi 6 kI sê tInh them PhI cao dim là 10% trên giá cong b 
khi quáng cáo vào các tháng Tháng 1, Tháng 2 và Tháng 12. 

5. Các quáng cáo nu có yêu cu dc bit v vi trI së phái trá them phi chçn ch cho mi 
yeu cau là 10% cüa giá khu virc mua quáng cáo tnrfc trang 50 hotc 5% cüa giá khu 
virc mua quáng cáo sau trang 50. Tuy nliiên yêu câu dltc  bit nay chi duçc Tp chi chap 
nhn cho t&ng tnrng hçp ci the. 

6. Di vói hinh thirc quãng cáo kçp vào n phm Heritage, mirc giá quãng cáo trên chixa 
bao gôm chi phi in an mu quãng cáo. 

7. Di vOi loi quáng cáo duth dng bài vit se Co cht "Advertorial" trên hoc phIa 
dirâi trang quãng cáo âê phân bit vi bài viêt. 

8. Ttp chI Heritage thrçc quyn biên tip, phê duyt ni dung quãng cáo theo lust  pháp 
Vit Nam, các quy djnh hin hành và ton chi, mi1c dIch cüa tfrng an phâm Heritage và 
Heritage Fashion. 

9. Không ban quáng cáo duOi 1/2 trang cho khách thm m5 vin và thirc phm chüc näng. 

10. Han ch ban quáng cáo trên Heritage các linh vrc sau: Th?iii trang, M phm, Thrc 
phâm chüc näng, Thâm m vin và Nhà hang an uOng. 

11. Không ban quàng cáo 1/4 trang trên Heritage. Quáng cáo 1/5 trang và 1/10 trang trén 
Heritage xêp a phân Window on Vietnam. 

12. Không ban quáng cáo 1/4 trang ngang và 1/5 trang ngang trên Heritage Fashion. Quàng 
cáo 1/4 trang; 1/5 trang và 1/10 trang trên Heritage Fashion xêp a phân Instore phIa 
cuOi cüa an phâm. 

13. Không áp diing các quáng cáo d1xOi hInh thuc xé n phrn. 

14. Khách hang dang nhiu quãng cáo trong cñng 1 k phát hành cüa n phm thI chrçc tInh 
mi quãng cáo tuo'ng duong 1 k' dang. So k' dang quãng cáo dê áp diing muc chiêt 
khau thrçic tInh bang tong sO quãng cáo khách hang dàng trong hçip dOng. 
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