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Tuổi Trẻ Online - Bài viết 

 

 

 

Kích thưóc đăng báo giấy 
Đơn giá 

(đồng/bài) 

  
 

                                       Ghi chú 

1/2 trang trở lên  
 

8.000.000 

  

Xuat hiện đồng thời tại mục Cần biết (trang chủ) và trong 

trang Cần biết và chuyên mục tương ứng trong thời gian 

tối  thiểu 2 giờ.  

Thời gian đăng bài PR trên trang Cần biết cách tối đa 

02 ngày so với ngày đăng trên nhật báo Tuổi Trẻ hoặc 

Tuổi Trẻ Cuối Tuần. 
 

 

1/4 trang  5.000.000  

 

Tin nhanh PR  
  

2.500.000 

 

Bài viết đăng trong trang nội dung báo Tuổi Trẻ Online 
 

 

V% trí 
Đơn giá 

(đong/bài) 

 

V% trí xuat hi¾n 

 
Trang chủ 

 
40.000.000 

Xuat hiện đồng thừi tai vị trí chuyên mục tương ứng trên 

trang chủ và vị trí chính 1 (dưới cụm tin Vedette) trong trang 

chuyên mục trong thời gian tối thiểu 2 giờ. 

 
Trang chuyên mục cấp 1 

 
30.000.000 

 
Xuat hiện tai vị trí  tin mới nhất (dưói cụm tin Vedette) trong 

trang chuyên mục cấp 1 trong thời gian tối thiểu 2 giờ. 

Trang chuyên mnc cap 2 

(trang chuyên mục con 

của chuyên mục cấp 1) 

 
15.000.000 

 
Xuat hiện tai vị trí  tin mới nhất (dưới cụm tin Vedette) trong 

trang chuyên mục cấp 2 trong thời gian tối thiểu 2 giờ. 

 

Share link bài trên 

Fanpage Tuoi Tre 

 
30% giá bài truyền thông 

trang trong 

 
Link được share trên Fanpage Tuoi Tre được neo tối thiểu 

1 giờ. 

Bài viết đăng trong mục Cần biết – https://canbiet.tuoitre.vn  

Xuat hiện trong mục Cần biết trên trang chủ Tuổi Trẻ online  
 

 

Nội dung 
Đơn giá (đồng/bài) 

V% trí xuất hiện  
Giá tối thiểu Giá phát sinh Giá tối đa 

 
Học hành - Tuyển dụng 

 

3.000.000 / 150 

chú đầu tiên + 1 

hình đầu tiên 

 

10.000 / mỗi 

chữ phát sinh 

tiếp theo 

 
9.000.000 

Xuat hiện đồng thời tại mục cần 

biết (trang chủ) và trong trang 

cần biết và chuyên mục tương 

ứng trong thời gian tối thiểu 2 

giờ.  

 
PR sản phẩm, dịch vụ 

 
10.000.000 

 

Xuat hiện trong mục Cần biết trên trang chủ Tuổi Trẻ online                 

 

Nội dung 
Đơn giá (đồng/bài) 

   Vị trí xuất hiện 
Giá tối thiểu Giá phát sinh Giá tối đa 

Thị Trường 247, Học 

hành, Địa Ốc, Giải Trí, 

Đời Sống, Sản phẩm 

2.000.000 / 150 

chữ đầu tiên + 

1 hình đầu tiên 

7.000 / mỗi 

chữ phát sinh 

tiếp theo 

 
 

 
8.000.000 

 

Bài xuất hiện tai các chuyên 

mục con của trang cần biết  
trong thời gian tối thiểu 2 giờ. 

    
Bài viết đăng cùng nội dung trên nhật báo Tuổi Trẻ lên mục Cần biết 

 

  



Tuổi Trẻ Online - Bài viết 

 

 

eMagazine 
 

 

Vị trí 
Đơn giá 

(đồng/bài) 

 

Vị trí xuất hiện 
 

Ghi chú 

Cần biết 

(Đối tác giao toàn bộ 

dữ liệu, Tuổi Trẻ chịu 

trách nhiệm biên tập 

và thực hiện) 

 

 
25.000.000 

Xuat hiện đồng thời tai mục cần biết 

(trang chủ) và trong trang cần biết và 

chuyên mục tương ứng trong thời gian tối 

thiểu 2 giờ. 

Được chia sẻ trên Fanpage Tuổi Trẻ. 

 

Bài từ 800 - 1.200 chữ, ảnh từ 5 - 

10 ảnh (với độ phân giải 300dpi) 

không kèm clip. 

Trang chuyên mục 

(Đối tác giao toàn bộ 

dữ liệu, Tuổi Trẻ chịu 

trách nhiệm biên tập 

và thực hiện) 

 

 
35.000.000 

 
Xuất hiện tai vị trí  tin mới nhất (dưới cụm 

tin Vedette) trong trang chuyên mục cấp 1 

trong thời gian tối thiểu 2 giờ. 

Được chia sẻ trên Fanpage Tuổi Trẻ. 

 

Bài từ 800 - 1.200 chữ, ảnh từ 5 - 

10 ảnh (với độ phân giải 300dpi) 

không kèm clip. 

Trang chu 

(tuoitre.vn) 

(Đối tác giao toàn bộ dữ 
liệu, Tuổi Trẻ chịu trách 
nhiệm biên tập và thực 
hiện) 

 

 
45.000.000 

Hiển thị trên trang tuoitre.vn tại chuyên 

mục tương ứng và xuất hiện đồng thời tại 

vị trí chính 1 (dưới tin Vedette) trong trang 

chuyên mục trong thời gian tối thiểu 2 giờ. 

Được chia sẻ trên Fanpage Tuổi Trẻ. 

 

Bài từ 800 - 1.200 chữ, ảnh từ 5 - 

10 ảnh (với độ phân giải 300dpi) 

không kèm clip.. 

 

Trang chu 

(tuoitre.vn) 

(Bài do phóng viên báo 

Tuổi Trẻ xây dựng nội 

dung và thực hiện) 

 

 

 
55.000.000 

 
Hien thị trên trang chủ tuoitre.vn tại 

chuyên mục tương ứng và xuất hiện đồng 

thời tại vị trí chính 1 (dưới cụm tin 
 Vedette) trong trang chuyên mục trong 

thời gian tối thiểu 2 giờ. 

Được chia sẻ trên Fanpage Tuổi Trẻ. 
 

 

Bài từ 800 - 1.200 chữ, ảnh từ 5 - 

10 ảnh (vói độ phân giải 300dpi), 
kèm tối đa 2 clip (dung lượng từ 1 

- 3 phút).  

Trường hợp có yêu cầu đặc biệt 

có thể đàm phán theo gói riêng. 

Giá chưa bao gồm kinh phí đi lai, 

ăn ở,... nếu thực hiện ở địa bàn  
bên ngoài TP.HCM. 

Ghi chú    
• Nội dung sé được đăng trong vòng 01 ngày làm việc tính từ lúc hai bên thống nhất nội dung đăng và sau khi khách hàng thanh toán 

đầy đủ chi phí đăng tin. 
          

• Báo Tuổi Trẻ có quyền từ chối đăng bài có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc không phù hợp với các tiêu chí 

của báo Tuổi Trẻ. 
              

 

• Bài có độ dài tối đa không quá 1.200 chữ và không quá 08 hình.    

• Tiêu đề không quá 11 chữ, chapeau (đoạn trích dẫn sau tiêu đề) có độ dài không quá 35 chữ.    

• Mỗi đoạn không quá 400 chữ phải có title xen (intertitle).  

• Được chèn tối đa 03 backlink vào vị trí phù hợp trong bài (sau khi được báo Tuổi Trẻ duyệt).         

• Hình ảnh và nội dung khách hàng cung cấp phải có nguồn gốc và có bản quyền rõ ràng và được sự chấp thuận của chủ sở hữu. 

• Phí chèn clip 1.000.000đ/bài, thời lượng mỗi video clip không quá 03 phút (mỗi bài chèn không quá 3 clip). 

• Quy định về đăng hình trong bài :  

- Đăng bài với giá 2.000.000đ : được đăng miễn phí 1 hình/bài                

- Đăng bài với giá 5.000.000đ : được đăng miễn phí 2 hình/bài  

- Đăng bài với giá 7.000.000đ : được đăng miễn phí 3 hình/bài  

Nếu bài viết có số hình vượt quá quy định trên thì mỗi hình vượt quá sẽ được tính: 200.000đ/hình. 

• Giá đã bao gồm 10% VAT.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo 
• Điện thoai: 0888067676  

• Email: booking@leadmedia.vn 

• Website: https://leadmedia.vn 
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