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• Tạp chí GF xuất bản số đầu tiên vào tháng 9/2007, gồm nhiều chuyên mục hấp dẫn với các chủ đề đa 

dạng về doanh nhân, thời trang, du lịch, xe hơi, hitech... 

• Được phát hành hàng tháng, tạp chí GF đã trở thành “phụ kiện” không thể thiếu với các CEO – doanh 

nhân thành đạt và những người đam mê thời trang. 

• Đặc biệt, từ tháng 1/2013, tạp chí GF đã được hãng hàng không Jetstar Pacific chấp thuận cho đặt 

trên các chuyến bay trong nước và quốc tế. 

 

• Doanh nhân, giám đốc doanh nghiệp, nhà quản lý cấp cao, nhân viên văn phòng, giới nghệ sĩ. 

• Những người thành đạt, yêu thích những sản phẩm cao cấp, thời trang, xem đó như một cách khẳng định 

địa vị xã hội và uy tín của họ. 

• Nam giới trẻ và năng động, những người nhìn thấy giá trị thực sự của các thương hiệu được công nhận. 

• Khách hàng trên các chuyến bay Jetstar Pacific trong nước và quốc tế. 

• Tạp chí GF được phát hành trên toàn quốc, có mặt tại các khách sạn 5 sao, khu nghỉ mát sang trọng, 

nhà hàng, các câu lạc bộ, các nhà sách lớn. 

Tạp chí GF được gửi trực tiếp đến tất cả các thành viên câu lạc bộ chơi golf tại Việt Nam 

Tạp chí GF có đối trượng độc giả thuộc phân cấp trên C 

• Tạp chí GF có mặt ở các phòng vé, văn phòng đại diện, phòng chờ VIP của: JAL, Philippines Airlines, 

Thai Airways, United Airlines, Air France, Cathay Pacific và Lufthansa 

• Tạp chí GF có mặt trên các chuyến bay Jetstar Pacific (1/2013) phục vụ cho hơn 220.000 lượt 

khách/tháng 

Đối tượng độc giả 

Phát hành 

Giới thiệu 
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Jetstar Pacific là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên ở Việt Nam,với khẩu hiệu "Giá rẻ hàng ngày, mọi người 

cùng bay". Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp đặt tiêu chí tiết kiệm lên hàng đầu nên 

Jetstar Pacific là một trong những lựa chọn quen thuộc của hành khách cho các chuyến bay nội địa và quốc tế. 

Cùng với sự phát triển của mình, hãng Jetstar Pacific đã chấp thuận cho tạp chí GF đặt ấn phẩm trên tất cả các 

chuyến bay, góp phần cải tiến chất lượng dịch vụ và phục vụ tốt hơn nhu cầu của hành khách. 

 
Các cổ đông chính: Cổ đông chính của Jetstar bao gồm: Hãng hàng không quốc gia Việt Nam- Vietnam 

Airlines 75% và Hãng hàng không quốc gia Úc- Tập đoàn Qantas 25%. 

 
Hiện Jetstar Pacific hoạt động với tần suất hơn 40 chuyến bay/ngày tới 8 điểm đến nội địa Việt Nam (Hà 

Nội, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Mê Thuột,Tp Hồ Chí Minh). Ngoài ra, Jetstar Pacific sẽ 

khai thác thêm các đường bay quốc tế đến Singapore và Jakarta trong năm 2013.. 

 
Đội bay của Jetstar Pacific hiện có 10 máy bay Airbus A320. 

 

Số lượng ghế của 01 máy bay Airbus A320 là: 180 ghế 
 

Số lượng khách bay theo số liệu cập nhật mới nhất: tính trung bình là 220.000 lượt khách/tháng 
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Fashion story 

Couples 

Business man 



 

phầN 01. looK 

TreNds: Các xu hướng thời trang mới nhất trên 
thế giới dành cho nam và nữ. 

Mix & MaTch: Những cách phối hợp trang phục 
sành điệu và cao cấp. 

eMporiuM: Những sản phẩm cao cấp GF giới 
thiệu cho độc giả nam giới nên mua trong tháng. 

sTar’s sTyle: Phong cách thời trang ấn tượng 
của các sao, hình ảnh + bình luận 

FashioN sTory: Gương mặt 1 nhân vật có tầm 
ảnh hưởng trong làng thời trang (1 thế giới, 1 Việt 
Nam). Có thể là NTK, Người kinh doanh thời trang, 
Stylish, Chuyên gia trang điểm… 

WaTch: Mục “Watch/Brand” : Lịch sử 1 thương 
hiệu đồng hồ cao cấp. Mục “Watch/ Most 
Wanted”: Bộ sưu tập đồng hồ cao cấp mới nhất. 

GrooMiNG: Làm đẹp 

accessories: accessories/Brand: Lịch sử một 
thương hiệu trang sức, phụ kiện, mắt kính cao cấp. 
accessories/Most Wanted: Bài viết về một dòng 
sản phẩm trang sức, giày dép, túi xách, mắt kính… 

FashioN  diary hoặc  FashioN  JourNey: 
Các sự kiện thời trang, giải trí cao cấp diễn ra 
trong tháng 

 

 

phầN 02. MeN’s corNer 

he is… : Bài viết về một người đàn ông nổi tiếng 
và có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới 

ForuM: Những gương mặt trẻ thành công trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau trong và ngoài nước. 

MoNey: Đàn ông và tiền bạc 

sceeNsaver: Gương mặt nhân vật trong tháng 
của GF. Bài phỏng vấn đi sâu vào tâm lý và quan 
niệm sống của nhân vật, không nói nhiều về công 
việc, thành tích… 

FroM The Bar To The...Bed: Những thú  ăn 
chơi xa xỉ và nghệ thuật tán tỉnh phụ nữ 

healThier you: Bài viết, những thông tin sức 
khỏe hữu ích. 

s-s ecreT: Kiến thức giới tính thú vị dành cho các 
quý ông. 

hoT WoMeN: Bài viết hoặc bài phỏng vấn về 
một người mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng và được 
nhiều người yêu thích, đang gắn liền với 1 sự kiện 
nào đó. 

GiFT For her: Những món quà dành  tặng  phụ 
nữ, từ mỹ phẩm đến trang sức, vật dụng, xe, đồ 
điện tử tiêu dùng… 

FiGure oF speech: Những câu nói bất hủ của 
những người nổi tiếng 

BusiNess MaN: Trang dành riêng cho các doanh 
nhân, gồm 4 mục nhỏ, có thể là 1 bài phỏng  vấn 

doanh nhân hoặc bài viết về những câu chuyện, bí 
quyết thành công trên thương trường… 

couples: Những cặp đôi nổi tiếng trên thế giới 
và Việt Nam 

celeBriTy Buzz: Thông tin bên lề về các ngôi 
sao giải trí, thể thao.. 

 

 

phầN 03. la vie 
GolF 360: Các giải golf trong và ngoài nước, 
những nhân vật thú vị trong làng golf, bài tổng 
hợp về phong cách các golfer… Mỗi số sẽ xoay 
quanh 1 chủ đề khác nhau. 

Travel: Địa điểm du lịch trong hoặc ngoài nước. 

eNJoy  your  liFe:  Khu  nghỉ  dưỡng,  resort 
cao cấp hoặc một căn hộ đẹp, một xu hướng 
sống  mới… 

TasTe: Nhà hàng, quán ăn ngon, những phong 
cách ẩm thực mới lạ. 

liquid asseTs: Những bài viết về các loại thức 
uống cao cấp và về các chuyên gia pha chế trong 
và ngoài nước. 

desiGNiFicaNT: Những công trình có thiết kế 
đẹp (nhà ở, khách sạn, cửa hàng, showroom, trung 
tâm thương mại…) 

hiGh-Tech: Các sản phẩm công nghệ  mới. 

TesT drive: Siêu xe mới, các triễn lãm ô  tô 
hàng đầu. 

eNTerTaiNMeNT: Giải trí: sách, ca nhạc, phim 
điện ảnh. 

BesTBuy & hoTdeal: Các sản phẩm khuyến mãi, 
sản phẩm mới nên mua (đa dạng, từ đồ dùng, dụng 
cụ thể thao đến các sản phẩm, bộ sưu tập mới) 

caleNdar:  Tin PR. 
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hình thức: In offset 4C, 150 trang couche. 

Giá bán: 49.000 VND. 

số lượng phát hành: 25,000 bản/kỳ. 

phạm vi phát hành:Toàn quốc + Hàng không Jetstar 

Miền Bắc: 30% |   Miền Nam:  70% 

  
 

 

Ghi chú: 
• Giá này không bao gồm vaT và phí thiết kế. 

• phát hành: 12 kỳ/năm (phát hành ngày 25 
hàng tháng). 

• Thời hạn đăng ký: 15 ngày trước ngày phát 
hành. 

• Thời hạn hủy: 10 ngày trước ngày phát hành 
(mọi trường hợp hủy khác đều chịu 50% phí 
thanh toán). 

• hình thức thanh toán: 50% ngay sau khi ký 
hợp đồng và 50% ngay sau khi đăng báo. 

• Thời hạn gửi file: 8 ngày trước ngày phát 
hành. 

• Bleed size +3 mm  |  Trim size -10 mm 
  

• Kích thước: Trang báo chuẩn 22cm x 28.5 cm. 

• Tràn trang đơn: 22.6 x 29.1 cm. 

• Trang trong lọt lòng đơn: 21 x 27.5 cm. 

• Tràn trang đôi: 44.6 x 29.1 cm. 
• Trang đôi trong lọt lòng: 430 x 27.5 cm. 
   

  

 

 

 

Bộ sưu tập thời trang 7,000 (Không bao gồm chi phí thực hiện) 
 

Trang chuẩn: 22.6 x 29.1cm. Trang đầu tiên: 21 x 27.5cm. Trang đôi: 44.6 x 29.1cm - 43 x 27.5cm 
  

 
 
 
 
 
 

 
Tràn trang 

 
 
 
 
 

 
Tràn trang 
22cm x 28.5cm 

Dọc:  14cm x 28.5cm 

Ngang:  22cm x 19cm 

Dọc:   11cm x 28.5cm 

Ngang:  22cm x 14cm 

Dọc:   7.3cm x 28.5cm 

Ngang:   22cm x 9.3cm 

Dọc:   5.5cm x 28.5cm 

Ngang:   22cm x 7cm 

 

 

 
Đối TượNG Độc Giả phâN cấp số lượNG 

1. Doanh nhân, giám đốc doanh nghiệp, nhà quản lý A++ 40% 

2. Nhân viên văn phòng ABC 39% 

3. Quan chức chính phủ A-A+ 19% 

4. Đối tượng khác ABC 2% 
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 1/2 tr ang 

   

 

 

 1/3 tr ang 

   

 

 

 1/4 tra ng 

   

 

 

ĐơN vị: 1000 ĐồNG  

số KỲ 1X 3X 6X 9X 12X 

GiảM GiÁ  5% 10% 15% 20% 
Trang chuẩn 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 
Trang phải đầu tiên 75,000 71,250 67,500 63,750 60,000 
Trang thứ 2 đến thứ 7 bên phải 65,000 61,750 58,500 55,250 52,000 
Trang đối diện bìa 3 55,000 52,250 49,500 46,750 44,000 
Bìa 1 210,000     

Bìa 2 75,000 71,250 67,500 63,750 60,000 
Bìa 3 60,000 57,000 54,000 51,000 48,000 
Bìa 4 100,000 95,000 90,000 85,000 80,000 
Trang đôi 75,000 71,250 67,500 63,750 60,000 
Trang gấp bìa 1 100,000 85,500 81,000 76,500 72,000 
2/3 trang 29,000 27,550 26,100 24,650 23,200 
1/2 trang 22,000 20,900 19,800 18,700 17,600 
1/3 trang 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000 
1/4 trang 11,000 10,450 9,900 9,350 8,800 
Chân trang (4cm x 7cm) 5,000     
Bài chuyên mục (2 trang) 50,000     
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