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I.

BẢNG GIÁ BANNER
1.1.

MÃ

Bản Desktop (báo giá theo tuần)

TÊN GỌI

KÍCH THƯỚC
(px)

MÔ TẢ

BÁO GIÁ

TRANG CHỦ
A1

Top Banner

600 x 90

Trên cùng trang chủ

6.000.000 đồng

A2

Middle Banner

636 x 165

Ở chính giữa trang chủ

7.500.000 đồng

A3

Side Banner

300 x 250

Bên phải cạnh dòng tin
trang chủ

4.500.000 đồng

A4

Side Banner

186 x 300

Bên phải ngoài cùng
trang chủ

4.500.000 đồng

TRANG CHUYÊN MỤC
B1

Top Banner

600 x 90

Trên cùng trang chuyên
mục

4.000.000 đồng

B2

Middle Banner

636 x 165

Ở chính giữa trang

4.500.000 đồng

B3

Side Banner

300 x 250

Bên phải cạnh khối tin
mới

3.000.000 đồng

B4

Side Banner

186 x 300

Bên phải ngoài cùng

2.500.000 đồng

BÀI VIẾT CHI TIẾT
C1

Top Banner

600 x 90

Trên cùng bài viêt

3.000.000 đồng

C2

Side Banner

300 x 250

Bên phải ngoài cùng

2.000.000 đồng

C3

Under Post
Banner

568 x 120

Dưới nội dung bài viết

1.500.000 đồng
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Hình minh họa các vị trí banner bản desktop.
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1.2.

Bản Mobile (báo giá theo tuần)

II.

MÃ

TÊN GỌI

KÍCH THƯỚC
(px)

MÔ TẢ

BÁO GIÁ

TRANG CHỦ
MA1

Top Banner

320 x 160

Trên cùng trang chủ

7.500.000 đồng

MA2

Middle Banner 1

320 x 95

Dưới khối tin “Tiêu
điểm” (3 bài trang chủ)

8.500.000 đồng

MA3

Middle Banner 2

320 x 95

Dưới khối Tin mới (5
bài)

6.500.000 đồng

MA4

Before Footer

320 x 500

Dưới chân trang

5.000.000 đồng

S1

Sticky Banner

320 x 500

Chạy theo trang

10.000.000 đồng

TRANG CHUYÊN MỤC
MB1

Top Banner

320 x 160

Trên cùng trang

4.000.000 đồng

MB2

Middle Banner

320 x 95

Dưới khối tin mới

5.000.000 đồng

MB3

Bottom Banner

320 x 95

Dưới khối Danh sách
bài viết

3.000.000 đồng

MB4

Before Footer

320 x 500

Dưới chân trang

1.500.000 đồng

BÀI VIẾT CHI TIẾT
MC1

Top Banner

320 x 160

Trên cùng trang

3.000.000 đồng

MC2

In Post

320 x 500

Trong bài viết

3.000.000 đồng

MC3

Under Post

320 x 160

Dưới nội dung bài viết

2.000.000 đồng

MC4

Bottom Banner

320 x 95

Dưới khối Video

1.500.000 đồng

MC5

Before Footer

320 x 500

Dưới chân trang

1.000.000 đồng

Quy định chung:
-

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (10%);
Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
Thời gian quảng cáo dưới 1 tuần được làm tròn thành 1 tuần hoặc theo thỏa thuận riêng;
Dung lượng banner không quá 100kb, định dạng JPG, GIF hoặc flash.
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Hình minh họa vị trí banner bản mobile.
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III.
MÃ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG BÀI, TIN PR
VỊ TRÍ

A1

Top 1 trang
chủ

A2

ĐƠN GIÁ
10.000.000
đồng/bài

Bài nổi bật trang chủ (cover) trong thời gian
tối thiểu 2h, đồng thời xuất hiện ở vị trí nổi
bật chuyên mục phù hợp trong thời gian 6h.
Tòa soạn hỗ trợ lựa chọn vị trí bài “Tiêu điểm
mục”

7.000.000 đồng/bài

Bài xuất hiện tại vị trí thứ 2 trên trang chủ cạnh bài cover trong thời gian tối thiểu 2h,
đồng thời xuất hiện ở vị trí nổi bật chuyên
mục phù hợp trong thời gian 6h. Tòa soạn hỗ
trợ lựa chọn vị trí bài “Tiêu điểm mục”

5.000.000 đồng/bài

Bài xuất hiện ở một trong 5 vị trí trong mục
Xu hướng đọc bên phải trang chủ, thời gian
tối thiểu 2h, đồng thời xuất hiện ở trang
chuyên phục phù hợp. Tòa soạn hỗ trợ lựa
chọn vị trí bài “Tiêu điểm mục”

3.500.000 đồng/bài

Bài xuất hiện ở vị đầu tiên trong phần Mới
cập nhật trong thời gian tối thiểu 2h, đồng
thời xuất hiện ở chuyên mục phù hợp. Tòa
soạn hỗ trợ lựa chọn vị trí bài “Tiêu điểm
mục”)
Bài xuất hiện ở vị trí nổi bật mục trong thời
gian tối thiểu 2h. Tòa soạn hỗ trợ lựa chọn vị
trí bài “Tiêu điểm mục”

Top 2 trang
chủ

A3

Top 3 trang
chủ

A4

Top 4 trang
chủ

B1

Top 1 trang
chuyên mục

3.500.000 đồng/bài

C1

Các vị trí khác

2.500.000 đồng/bài

Gói Infobox
(trang chuyên
mục truyền
thông)

- Phí khởi tạo:
40.000.000 đồng;

Infobox

MÔ TẢ

+ Phí duy trì:
30.000.000
đồng/box/quý trên
trang chủ
+ 20.000.000
đồng/box/quý trên
trang chuyên mục;

- Infobox là không gian thông tin tổng hợp chi
tiết về một nội dung, một doanh nghiệp hoặc
một lĩnh vực cụ thể;
- Số lượng tin bài trên Infobox là không giới
hạn;
- Đối tác sử dụng dịch vụ Infobox sẽ được ưu
tiên trong việc đăng bài trên Tieudungplus.

Ghi chú:
-

Vị trí “Tiêu điểm mục”: Khi chọn một bài viết bất kỳ sẽ thấy bên phải phần nội dung có
mục "Tiêu điểm trong mục". Một bài viết được chọn là "Tiêu điểm mục" sẽ xuất hiện kèm
theo TẤT CẢ các bài viết trong mục đó;
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-

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (10%);

-

Đăng kèm video trên bào viết: cộng thêm 2.000.000 đồng/video có độ dài không quá 3
phút;

-

Chi phí viết bài: 2.000.000 – 5.000.000 đồng/bài, tùy theo mức độ yêu cầu của bài viết
(không bao gồm trường hợp cử phóng viên đi tác nghiệp ở tỉnh ngoài, không áp dụng
cho trường hợp làm video clip);

-

Bài viết dưới 1.000 chữ và tối đa 5 ảnh hoặc dưới 500 chữ và 10 ảnh;

-

Nội dung, hình ảnh bài viết phù hợp với pháp luật Việt Nam và các quy định có liên quan;

-

Tòa soạn có quyền biên tập lại tiêu đề và chỉnh sửa các nội dung không phù hợp trước
khi đăng.
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