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Mục Vị trí Kích thước Chia sẻ Đơn giá Đơn vị Ghi chú

Tiêu điểm 700x350 Chia sẻ 4 18,000,000                   bài

Nằm trên trang chủ trong 6h, sau đó sẽ chuyển vào 

chuyên mục tương ứng

Nếu khách hàng cần gia hạn thời gian trên trang chủ, 

áp dụng mức 1 triệu VND/1 tiếng

Tiêu điểm 700x350 Chia sẻ 2 30,000,000                   bài

Nằm trên trang chủ trong 6h, sau đó sẽ chuyển vào 

chuyên mục tương ứng

Nếu khách hàng cần gia hạn thời gian trên trang chủ, 

áp dụng mức 1 triệu VND/1 tiếng

Tin Nổi Bật Loại 1 340x170 15,000,000                   bài
Bài có hình thumb trên trang chủ trong 2h, sau đó sẽ 

chuyển vào chuyên mục tương ứng

Tin Nổi Bật Loại 2 12,000,000 bài
Bài không có hình thumb trên trang chủ 

trong 2h, sau đó sẽ chuyển vào chuyên mục tương ứng

Tiêu Điểm 700x350 Chia sẻ 4 15,000,000                   bài
Nằm trên tiêu điểm chuyên mục trong 6h, sau đó được 

chuyển vào tiểu mục tương ứng

Tin Nổi Bật Loại 1 340x170 10,000,000                   bài
Bài có hình thumb trên trang chuyên mục trong 2 tiếng 

, sau đó được chuyển vào tiểu mục phù hợp

Tin Nổi Bật Loại 2 8,000,000                      bài
Bài không có hình thumb trên trang chuyên mục trong 

2 tiếng, sau đó được chuyển vào tiểu mục phù hợp

TIỂU MỤC 3,000,000                      bài Bài viết thông thường trên trang YAN.vn

Link bài PR

Nhóm 1

(ĐỜI/ 

SAO/TRẺ)

10,000,000                   Link

Nhóm 2 

(MLOG/ 

ĐỈNH/ ĐẸP)

5,000,000                      Link

VIDEO

Mục Vị trí Thời lượng Chia sẻ Đơn giá Đơn vị Ghi chú
Tiêu điểm 460x230 Bài chia 4 18,000,000                   vdo
Tin Nổi Bật 220x110 Độc quyền, tối đa 6 vị trí 15,000,000                   vdo

Tiêu Điểm 700x350 Bài chia 5 12,000,000                   vdo

Tin Nổi Bật 460x230 Độc quyền, tối đa 6 vị trí 10,000,000                   vdo

DỊCH VỤ 

GIA TĂNG 

TRÊN BÀI 

VIẾT

Loại Đơn giá Đơn vị Ghi chú

Hình ảnh 200,000 hình

-Bài viết thông 

thường bao gồm 

từ 2 đến 10 hình, 

nếu khách hàng có 

nhu cầu thêm hình 

sẽ áp dụng giá 

200,000/hình 

nhưng không vượt 

quá 15 hình trong 

1 bài viết

Hyperlink 300,000 link

Một bài viết tối đa 

là 3 hyperlink đính 

kèm

Video Clip

Dưới 5 phút 500,000 video

5 phút đến 

10 phút
1,000,000 video

Trên 10 

phút
1,500,000 video

Gif 500,000 hình Dung lượng tối đa 1.5MB

Dung lượng không quá 50MB

YAN.VN

TRANG CHỦ

Thời lượng:

- trên 5' - 10': đơn giá +1,000,000 VNĐ

- trên 10': đơn giá + 1,500,000 VNĐ

Ngay dưới tiêu đề của 

mỗi bài viết
Link

-Lựa chọn 1 trong 3 

chuyên mục

-Độc quyền trong 6 

tiếng, tối đa 2 vị trí

Link được hiển thị ngay dưới tiêu đề của tất cả các bài 

viết trong chuyên mục đã mua trong vòng 6 tiếng

CHUYÊN 

MỤC 

TRANG CHỦ

CHUYÊN 

MỤC VIDEO
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BÀI PR TRANG CHỦ

Tiêu điểm - Trang chủ

Tin nổi bật - Trang chủ

TRANG CHUYÊN MỤC

Tiêu điểm - Chuyên mục

Tin nổi bật - Chuyên mục
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