
Premium (ĐVT: VNĐ)

Mục Dịch vụ Mô tả chi tiết Đơn giá Đơn vị Kpis cam kết

- Yeah1.com: 1 bài PR vị trí tiêu điểm trang 

chủ
Độc quyền

- FB Phở: post + share link bài viết PR trên 

yeah1.com và hình ảnh
Post thường - không pin to top

- Hỗ trợ viết bài + chụp hình Khu vực: HCM

- Yeah1tv youtube: 1 video tiêu điểm độc quyền

- FB Phở: post + share link video trên 

yeah1tv youtube và video
Post thường - không pin to top

- Hỗ trợ viết post Khu vực: HCM

- Yeah1 music youtube: 1 video tiêu điểm độc quyền

- FB Phở: post + share link video trên 

yeah1 music youtube và MV
Post thường - không pin to top

- Hỗ trợ viết post Khu vực: HCM

- FB Phở: post và share link bài viết/video 
bất kỳ

Post thường 60,000,000   post

- FB Phở: post và share link bài viết/video 

bất kỳ
Pin to top 24h 80,000,000   post

Page cấp 1 (ĐVT: VNĐ)

Mục Dịch vụ Mô tả chi tiết Đơn giá Đơn vị Kpis cam kết

- Yeah1.com: 1 bài PR vị trí tiêu điểm trang 
chủ

độc quyền

- FB Yeah1TV/ FB Lady9: post + share link 

bài viết PR trên yeah1.com và hình ảnh
Post thường - không pin to top

- Hỗ trợ viết bài + chụp hình Khu vực: HCM

- Yeah1tv youtube: 1 video tiêu điểm độc quyền

- FB Yeah1TV/ FB Lady9: post + share link 
video trên yeah1tv youtube và video

Post thường - không pin to top

- Hỗ trợ viết post Khu vực: HCM

- Yeah1 music youtube: 1 video tiêu điểm độc quyền

- FB Yeah1TV: post + share link video trên 
yeah1 music youtube và MV

Post thường - không pin to top

- Hỗ trợ viết post Khu vực: HCM

- FB Yeah1TV/ FB Lady9: post và share link 
bài viết/video bất kỳ

Post thường 20,000,000   post

- FB Yeah1TV/ FB Lady9: post và share link 
bài viết/video bất kỳ

Pin to top 24h 30,000,000   post

Page cấp 2 (ĐVT: VNĐ)

Mục Dịch vụ Mô tả chi tiết Đơn giá Đơn vị Kpis cam kết

Post và share link bài viết/video bất kỳ Post thường 10,000,000   post

Post và share link bài viết/video bất kỳ Pin to top 24h 15,000,000   post

Mục Fanpage Mô tả chi tiết Đơn giá Đơn vị Kpis cam kết

Page premium: Phở 80,000,000   

Page cấp 1: Yeah1TV/ Lady9 40,000,000   

Page cấp 2: Yeah1.com / Hayking / Zitu 15,000,000   

- Không cam kết KPI

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

gói

- Views trên FB và youtube: 100,000 
views

- Reaches FB post: 500,000 - 700,000
- Interaction: 5,000 - 10,000

- Views bài PR: 40,000 views
- Reaches FB post: 500,000 - 600,000

- Interaction: 5,000 - 10,000

- Views trên FB và youtube: 50,000 
views

- Reaches FB post: 300,000 - 400,000
- Interaction: 3,000 - 4,000

Post lẻ

- Áp dụng khuyến mãi 30% hoặc áp 
dụng chiết khấu theo chính sách 
khung 2016

- Không cam kết KPI

Yeah1TV: https://www.facebook.com/yeah1tv
Lady 9: https://www.facebook.com/belady9

Gói bài viết 40,000,000   gói

50,000,000   

- Views trên FB và youtube: 30,000 
views
- Reaches: 100,000 - 150,000
- Interaction: 2,000 - 3,000

Gói video

Post lẻ
- Không cam kết KPI

gói

Post lẻ

- Áp dụng khuyến mãi 30% hoặc áp 
dụng chiết khấu theo chính sách 
khung 2016
- Không cam kết KPI

FACEBOOK POST

80,000,000   góiGói bài viết

Gói MV

- Views bài PR: 20,000 views

- Reaches FB post: 200,000 - 300,000
- Interaction: 3,000 - 4,000

100,000,000 

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO 

SOCIAL YEAH1

Phở team (Phở)

Gói video

- Views trên FB và youtube: 70,000 
views

- Reaches: 500,000 - 600,000

- Interaction: 4,000 - 8,000

COVER FACEBOOK

Ngày

90,000,000   gói

COVER 

FACEBOOK
File hình ảnh

gói

Gói MV 45,000,000   

Yeah1.com (News): https://www.facebook.com/yeah1news

Hayking (Men): https://www.facebook.com/BigKinh
Zitu (Family): https://www.facebook.com/beZitu


