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Độc giả chính 

trí thức, doanh nhân, dân văn 

phòng, sinh viên 

Độ tuổi từ 25-40 

Pageviews (lượt/tháng)    67,820,850  

Visits (lượt/tháng)            16,520,015  

Time on site                      6’47” 

*Số liệu được cập nhật ngày 15/11/2012 

  

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN TRANG CHỦ VÀ TRANG CHUYÊN MỤC 
(Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013) 

 

Vị trí Tên vị trí 

Mô tả Đơn giá (triệu VNĐ/tuần) 

Kích thước 

(pixel) 
Hình thức Trang chủ 

Chuyên 

mục hạng 1 

Chuyên 

mục hạng 2 

1A-B Top banner 364 x 90 Chia sẻ 3 15.0 8.0 6.0 

1 (A+B) Top banner đúp 728 x 90 Chia sẻ 3 20.0 10.0 8.0 

2 Hot banner 1 300 x 250 Chia sẻ 3 20.0 - - 

3 Hot banner 2 300 x 125 Chia sẻ 3 12.0 - - 

4 Hot banner 3 300 x 125 Chia sẻ 3 10.0 - - 

5A-B Center banner 480 x 90 Chia sẻ 3 10.0 - - 

6 Right banner 1 300 x 250 Chia sẻ 3 9.0 5.0 4.0 

7 Right banner 2 300 x 250 Chia sẻ 3 8.0 4.5 3.5 

8 Right banner 3 300 x 250 Chia sẻ 3 7.0 4.0 3.0 

9 Right banner 4 300 x 125 Chia sẻ 3 4.0 2.5 1.5 

10    Vertical rectangle 180 x 300 Chia sẻ 3 4.0 2.5 1.5 

11 Wide skyscraper 180 x 600 Chia sẻ 3 5.0 3.0 2.0 

12 Skyscraper 120 x 600 Chia sẻ 3 22.0 12.0 8.0 

13A Article banner 1 480 x 90 Chia sẻ 3 - 5.0 4.0 

13B Article banner 2 480 x 90 Chia sẻ 3 - 3.0 2.0 

14A-B-C-D Footer banner 230 x 130 Chia sẻ 3 3.0 2.0 1.5 

Video Ad (trước khi xem video) 500 x 350 10 giây  15.0 

 

 Chuyên mục hạng 1: Xã hội, Kinh tế, Giải trí, Quốc tế, Phóng sự, Ô tô - Xe máy, Công nghệ 

 Chuyên mục hạng 2: Giáo dục, Sức khỏe; Pháp luật, Dinh dưỡng và sức khỏe, Không gian đẹp 
Quy định chung: 

 Giá trên chưa bao gồm thuế V.A.T (10%) và chi phí thiết kế. 

 Giá quảng cáo độc quyền = Đơn giá chia sẻ 3 x 2.0 

 Chi phí thiết kế: 1.500.000VNĐ/banner  

 Chế độ chia sẻ 3 theo user: 3 quảng cáo cùng chia sẻ một vị trí. Mỗi lượt xem chỉ xuất hiện 1 banner 

 Đơn giá tính theo tuần, thời gian đăng dưới 7 ngày được tính tròn là 1 tuần, đăng 1 tháng = 4 tuần 

 Thiết kế đồ hoạ dạng  GIF/JPG hoặc flash động không quá 15 giây,  dung lượng < 40KB. 

 Mẫu quảng cáo phải được chuyển trước 2 ngày làm việc trước ngày đăng quảng cáo. 

 Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt 

Nam và được sự chấp thuận của Báo điện tử VTC News. 
 Các dịch vụ quảng cáo khác không có trong bảng giá: Liên hệ và đàm phán trực tiếp. 

LIÊN HỆ ĐĂNG QUẢNG CÁO E: booking@bookingquangcao.comHotline:  0937.231.258                  |



 

 
 

 

 

 

 

 

BÁO GIÁ  DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VTC NEWS  

                                                                                                                          

 

Đơn vị: VNĐ/tin,bài 

Vị trí Chuyên 

trang 

Chuyện mục 

hạng 1 

Chuyên mục 

hạng 2 

Mô tả 

Top 1 7,000,000 5,000,000 4,000,000 Link + ảnh xuất hiện tại vị trí số 1 

trên cate chuyên mục trên trang chủ 

tối thiểu 2h rồi lùi dần. 

Top 2- 4 

(top 2-5 chuyên 

trang) 

5,000,000 3,500,000 3,000,000 Link bài xuất hiện tại vị trí số 2-4 

trên cate chuyên mục trên trang chủ 

tối thiểu 2h rồi lùi dần. 

Top 5 trở xuống 

(top 6 chuyên 

trang) 

3,000,000 2,000,000 1,500,000 Link + ảnh xuất hiện tại vị trí số 5 

trong trang chuyên mục, tối thiểu 2h 

rồi lùi dần. 

Nổi bật trang chủ 15,000,000 Link + ảnh xuất hiện tại vị trí tin nổi 

bật trang chủ, đồng xuất bản tại Top 

2 chuyên mục phù hợp trong 2h sau 

đó lùi dần. 

Mới nhất trang 

chủ 

12,000,000 Link bài xuất hiện tại vị trí tin mới 

nhất trang chủ, đồng xuất bản tại 

Top 2 chuyên mục phù hợp trong 2h 

sau đó rồi lùi dần. 

Tin khuyến mãi 1,000,000 Link + ảnh xuất hiện tại box "thông 

tin khuyến mãi" trên trang chủ rồi 

lùi dần khi có thông tin mới. 

 

 Chuyên trang: Thể thao, truyền hình 

 Chuyên mục hạng 1: Xã hội, kinh tế, giải trí, quốc tế, phóng sự, ô tô - xe máy, công nghệ. 

 Chuyên mục hạng 2: giáo dục, sức khỏe, pháp luật, dinh dưỡng & sức khỏe, không gian đẹp. 

 

Quy định chung: 

 

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%) 

- Đồng xuất bản chuyên mục khác: cộng thêm 50% đơn giá đồng xuất bản. 

- Đăng kèm video trong bài viết: cộng thêm 2,000,000VNĐ/video có độ dài không quá 5 phút. 

- Chi phí viết bài: 3,000,000VNĐ/bài (không ao gồm cử PV đi tác nghiệp ngoài Tĩnh, không áp dụng cho 

trường hợp làm video). 

- Bài viết dưới 1000 chữ + 03 ảnh, bài dạng slide show dưới 10 ảnh + 500 chữ, tin khuyến mãi dưới 400 chữ 

+ 01 ảnh và phải có thông tin khuyến mãi hoặc/và giảm giá, đăng thêm 100 chữ hoặc 01 ảnh cộng thêm 

100,000VNĐ. 

- Thời hạn thanh toán: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trước khi đăng quảng cáo 
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