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I. DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
Mã
vị trí

Trang

II. DỊCH VỤ ĐĂNG TIN/BÀI PR
Mô tả

Kích thước
(px)

Đơn giá
(VNĐ/Tuần)

Vị trí

Đơn giá
(VNĐ/tin, bài)

Mô tả

A1

Top banner

500 x 90

5.000.000

Top 1

5.000.000

Link bài + ảnh xuất hiện tại vị trí số 1 trên cate chuyên mục
trên trang chủ tối thiểu 2h rồi lùi dần.

A2

Medium banner

635 x 170

6.000.000

Top 2-4

3.500.000

Link bài + ảnh xuất hiện tại vị trí số 2-4 trên cate chuyên
mục trên trang chủ tối thiểu 2h rồi lùi dần.

A3

Right banner 1

185 x 390

3.000.000

Top 5 trở xuống

2.500.000

Link bài + ảnh xuất hiện tại vị trí số 5 - trong trang chuyên
mục tối thiểu 2h rồi lùi dần.

A4

Right banner 2

185 x 390

3.000.000
Tin nổi bật trang chủ

10.000.000

Link bài + ảnh xuất hiện tại vị trí tin nổi bật (vedete) trang
chủ, đồng xuất bản tại top 2 chuyên mục phù hợp trong
2h sau đó lùi dần.

Tin mới nhất trang chủ

7.000.000

Link bài + ảnh xuất hiện tại vị trí tin mới nhất trang chủ,
đồng xuất bản tại top 2 chuyên mục phù hợp trong 2h
sau đó lùi dần.

Trang chủ

B1

Top banner

500 x 90

2.500.000

B2

Medium banner

635 x 170

3.000.000

B3

Right banner 1

185 x 390

1.500.000

Trang
chuyên mục

Trang
bài viết

B4

Right banner 2

185 x 390

1.500.000

Gói Infobox
(trang chuyên mục
truyền thông)

C1

Bottom banner

568 x 120

2.000.000

Quy định chung:

Quy định chung:
1.
2.
3.
4.

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (10%).
Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Pháp luật về quảng cáo.
Thời gian quảng cáo dưới 1 tuần được làm tròn thành 1 tuần.
Kích cỡ banner không được quá 100 Kb; định dạng JPG, GIF, Flash.

 Phí khởi tạo: 40.000.000 đồng;
 Phí duy trì: 30.000.000
đồng/box/quý trên trang chủ;
20.000.000 đồng/box/quý
trên trang chuyên mục.

Là việc tạo lập không gian thông tin có ích cho độc giả
về các chuyên đề nội dung hoặc số liệu về một lĩnh vực
cụ thể.

1. Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (10%).
2. Đăng kèm video trong bài viết: Cộng thêm 2.000.000 đồng/video có độ dài không quá 5 phút.
3. Chi phí viết bài: 2.000.000 đồng/bài (không bao gồm trường hợp cử PV đi tác nghiệp ở tỉnh ngoài, không áp dụng cho trường hợp làm
video clip).
4. Bài viết dưới 1000 chữ + 05 ảnh, bài dạng slide show dưới 10 ảnh + 500 chữ.
5. Nội dung tin/bài phải tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và được sự chấp thuận của
Tiêu dùng+. Tiêu dùng+ có quyền biên tập lại tiêu đề, ảnh và các nội dung không phù hợp (nếu có) trước khi đăng mà không cần
chuyển lại cho khách hàng.
6. Tiêu dùng+ có quyền từ chối đăng trong trường hợp tin/bài có nội dung không phù hợp hoặc không đáp ứng đủ các yêu cầu của Báo.
7. Tin/bài đăng ký đăng tại mục tin nóng trang chủ, tin nóng chuyên mục phải đảm bảo tính thời sự và hấp dẫn.

