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MẠNG LƯỚI PHÁT HÀNH 
Từ 1-7-2012, Timeout chính thức trờ 

thành tạp chí xuất bản vào tuần đầu mỗi 

tháng kèm theo báo Vietnam Investment 

Review - ấn phẩm tiếng Anh về kinh tế và 

đầu tư uy tín hàng đầu tại Việt Nam. 

Độc giả của Timeout bao gồm các doanh 

nhân, nhà đầu tư nước ngoài, các quan chức 

ngoại giao, các chuyên gia và người nước 
ngoài  đang  sinh  sống  và  làm  việc tại Việt 

 
Timeout, phụ trương của tuần báo tiếng Anh Vietnam Investment 

Review, ra mắt độc giả từ giữa năm 1993 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 

một gia tăng của cộng đồng người nước ngoài sinh sống, làm việc  và 

T
APRIL 2015 IMEOUT Nam, khách du lịch nước ngoài, Việt Kiều 

cũng như các độc giả là tầng lớp trung lưu 

người Việt Nam. 

Một thế mạnh về phát hành mà khó có 

du lịch ở Việt Nam. 

Với những bài viết hấp dẫn và sâu sắc xuất bản hàng tháng, 

Timeout cung cấp những thông tin thiết thực cho người nước ngoài  

về cuộc sống, nơi ở, văn hoá, xã hội, giải trí, du lịch, nghệ thuật, mua 

sắm ẩm thực cũng như những bài viết, bài phỏng vấn liên quan đến 

các vấn đề thời sự, lối sống và xu thế phát triển xã hội. Timeout cũng 

luôn cập nhật và đăng tải danh mục những địa chỉ hữu dụng, tiện ích 

nhất như khách sạn, nhà cho thuê, ẩm thực, giải trí, mua sắm, dịch vụ 

y tế tốt nhất tại Hà Nội, TP. HCM, các thành phố, khu du lịch khác 

trên khắp mọi miền đất nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NỘI DUNG CỦA TIMEOUT 

Timeout dày tối thiểu 68 trang được thiết kế hiện đại, bắt mắt với nội 

dung phong phú, hấp dẫn và hữu ích, và là tờ báo thiết yếu về cuộc 

sống và du lịch cho người nước ngoài tại Việt Nam. 

 

Các chuyên mục thường kỳ của Timeout 

What’s On: Cung cấp những thông tin mới nhất về các sự kiện văn 

hóa, giải trí, hoà nhạc, biểu diễn, triển lãm, văn hóa nghệ thuật, các 

chương trình giới thiệu sản phẩm trong tháng tới cũng như điểm lại các 

hoạt động trong tháng trước. 

 

Special Feature: Một chuyên mục đặc biệt tạo nên sự khác biệt của 

Timeout so với các tờ báo giải trí. Hàng tháng, Timeout sẽ lựa chọn ra 

những chủ điểm nổi bật, hấp dẫn độc giả nước ngoài như Du lịch, Y tế, 

Bất động sản, Chăm sóc sức khoẻ, Giáo dục… để làm Chuyên đề đặc 

biệt với những bài viết chuyên sâu nhằm cung cấp cho độc giả cái nhìn 

tổng quan về mỗi lĩnh vực. 

 

Living: Chuyên mục về cuộc sống của người nước ngoài và những 

dịch vụ bổ trợ cho cuộc sống của họ tại Việt Nam, những vấn đề xã hội 

tại Việt Nam mà người nước ngoài quan tâm, giới thiệu những nơi ở và 

tiện ích xung quanh nhằm giúp họ tìm ngôi nhà phù hợp để sống, giới 

thiệu những bất động sản bán và và cho thuê, các trường học, trung 

tâm y tế. Các chuyên mục nhỏ bao gồm Expat Life, Society at Large, 

Property Hunt, Hot Property, Schooling, Healthcare, On the stool. 

 

Tourism: Chuyên mục về Du lịch Việt Nam, trong đó đăng tải các tin 

tức cập nhật của ngành du lịch, hàng không, cập nhật tình hình phát 

triển du lịch của các địa phương và của Việt Nam (Closeup and Update) 

các gói khuyến mại của khách sạn – khu nghỉ dưỡng (Hot Deals), giới 
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thiệu về các điểm đến, các chương trình du lịch và trải nghiệm của 

phóng viên trên mỗi hành trình (Travel and Destination), khám phá các 

phong tục – tập quán – lễ hội của mỗi vùng miền (Cultural Window) 

cũng như đánh giá, đề xuất các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cho mỗi 

chuyến đi (Check in). 

 

Lifestyle: Chuyên mục về Phong cách sống, trong đó bao gồm các 

chuyên mục nhỏ như Dining Out (nhận xét và giới thiệu các nhà hàng, 

các món ăn đặc sắc của các nhà hàng), Food for Thought (chuyên về 

ẩm thực các vùng miền, các đất nước), Shopping (mua sắm), Spa and 

Beauty (Làm đẹp và mỹ phẩm), Nightlife (giới thiệu các quán bar, 

café), Golf (tin tức trong lĩnh vực golf, đánh giá các sân golf, giới thiệu 

các giải đấu chuyên nghiệp hoặc giải của các công ty), Art scene (đánh 

giá một số triển lãm nghệ thuật nổi bật trong tháng hoặc tháng tới). 

 

Profile: Bao gồm hai mục chính là Newsmaker giới thiệu các gương 

mặt nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí và mục The Insider phỏng 

vấn chuyên sâu những người trong cuộc về một vấn đề nóng trong lĩnh 

vực họ hoạt động mà chỉ họ mới biết. 

 

Timeout Guide: Đáp ứng đầy đủ những thông tin hữu dụng nhất với 

danh mục bệnh viện, đại sứ quán, công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng, 

spa, nơi mua sắm, sân golf, khu vui chơi giải trí, trường học, các công 

ty cung cấp dịch vụ gia đình hay văn phòng... kèm theo đó là địa chỉ 

và số điện thoại. 

 

Voyeur: Hình ảnh hoạt động trong tháng của các công ty, các sự kiện 

trong lĩnh vực giải trí, văn hoá, du lịch, giới thiệu sản phẩm… 

tờ báo giải trí tiếng Anh nào tại Việt Nam có 

được là Timeout được phát hành kèm theo 

Vietnam Investment Review nên xâm nhập 

được vào hầu hết các văn phòng, công ty 

nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao và 

các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ngoài ra, 

Timeout cũng có mặt tại các khách sạn, khu 

nghỉ dưỡng cao cấp, các nhà hàng, spa, sân 

golf và các khu văn phòng trên khắp cả nước. 

Timeout được phát miễn phí khi bạn mua ấn 

phẩm Vietnam Investment Review hoặc bạn 

có thể đặt mua riêng Timeout với giá 52.000 

đồng/ cuốn. 
 

 

 

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO 
Áp dụng từ 1/4/2015 

 

Kích thước Màu Đen trắng 

Bìa 4 30.000.000  
Cả trang (26cmx17,8cm) 24.000.000 15.000.000 

Nửa trang 

(Ngang 13cmx17,8cm) 

(Đứng 26cmx8,6cm) 

14.300.000 9.000.000 

1/4 trang (13cmx8,6cm) 7.500.000 5.000.000 

Strip (5cmx17,8cm) 5.000.000 3.000.000 

Listing trên Timeout Guide 500.000 

Listing trên Timeout Guide có 

logo và thông tin 

8.000.000/năm 

 
QUẢNG CÁO CLASSIFIED TRÊN TIMEOUT GUIDE 

Classified A: 42 mm x 57 mm 900.000VND 

Classified B: 42 mm x 78 mm 1.200.000VND 

Classified C: 89 mm x 57 mm 1.700.000VND 

Classified D: 42 mm x 120 mm 1.700.000VND 

Classified E: 42 mm x 160 mm 2.100.000VND 

Classified F: 89 mm x 78 mm 2.400.000VND 

Classified G: 137 mm x 57 mm 2.700.000VND 

(Báo giá trên tính theo VND và chưa bao gồm thuế VAT 10%) 

 

[Email] booking@leadmedia.vn  

Hotline 0946 460 897 

PHU QUOC 
The complete package 

 

 

MADAM THAI HUONG 
The dairy pioneer 

BINH DINH RISING 
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