BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO VIETNAM TRAVELLER.VN
Áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015
1. QUẢNG CÁO BANNER:

Đơn giá VNĐ/Tuần(Giá chưa bao gồm thuế VAT)

Vị trí

Kich thước
Pixels
(ngang x dọc)

Dung
lượng

Giá quảng
cáo

Leader Board (Top
banner trái + phải)

700 x 100 px

60k

12.000.000

100 k

15.000.000

Top Banner center

980 x 350 px

Top Banner phải

360 x 90 px

40k

6.000.000

Banner phải

300 x 250 px

40k

5.000.000

Banner phải 1

180 x 300px

40k

4.500.000

Banner phải 2

180 x 300px

40k

4.000.000

Banner phải 3

180 x 300px

40k

3.500.000

Banner phải 4

180 x 300px

40k

3.000.000

Banner giữa dưới

144 x 100 px

40k

5.000.000

Banner dưới cùng

370 x 246px

40k

5.000.000

QUY ĐỊNH QUẢNG CÁO BANNER:
•

Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và được sự chấp thuận của Tòa soạn
Vietnamtraveller.vn

•

Thiết kế đồ hoạ dạng JPG/GIF hoặc Flash, động không quá 10 giây.

•

Giá thiết kế:
o Banner GIF là 500.000 đồng/lần/banner.
o Banner Flash là 1.000.000 đồng / lần/banner.

•

Hợp đồng trên 10.000.000(trước VAT) sẽ được thiết kế miễn phí (chỉnh sửa thiết kế không quá 3 lần).
Chỉnh sửa từ lần thứ 4 sẽ tính bằng 50% phí thiết kế/ lần.

2. QUẢNG CÁO BÀI PR, TIN: Đơn giá VNĐ(Giá chưa bao gồm thuế VAT) CHUYÊN MỤC:
•
•
•
•
•
•
•

Tin tức
Vẻ đẹp Việt Nam
Khám phá thế giới
Ẩm thực
Mua sắm du lịch
Phóng sự ảnh
Best in Vietnam: Bao gồm 4 mục con: - Spa & Fitness Center
- Hotel & resor
- Bar & restaurant
- Travel Agents
Nhóm/ Vị trí
Bài đăng Trang
chủ ứng với 7 Top
chuyên mục

Mục cần đăng

Giá bài PR

Top 1

3.500.000

Top 2

3.500.000

Top 3

3.500.000

Top 4, 5, 6

3.000.000

Best in Vietnam

Các mục con

3.000.000

Phóng sự ảnh

Tối đa 20 ảnh

3.000.000

Tin tức

Việt - Anh

3.000.000

Tin ngắn

Theo các nhóm chuyên
mục

500.000

QUI ĐỊNH QUẢNG CÁO PR, TIN:

•
•

•
•

•
•

Giá trên chưa bao gồm phóng viên viết bài cho khách hàng, cộng thêm 25% nếu đặt phóng viên viết bài.
Đối với bài viết có Video clip không quá 10MB thì cộng thêm 25% phí.
Tòa soạn có quyền biên tập lại hoặc từ chối đăng bài nếu:
Bài đăng có nội dung cạnh tranh không lành mạnh, mang tính chính trị, tôn giáo hay vi phạm
luật quảng cáo, vi phạm qui định nhà nước.
Tin, bài không đạt chất lượng hoặc có những hình ảnh mang tính nhạy cảm, không phù hợp với
thuần phong mỹ tục.
Khách hàng phải gửi lịch đăng bài cho Tòa soạn trước 02 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày
lễ khác)
Tòa soạn có quyền tạm hoãn dời ngày đăng tin sang hôm sau trong trường hợp đạt giới hạn đăng bài
quảng cáo của chuyên mục.
Bài đăng dạng PR: Bài viết giới thiệu độ dài tối đa 1.200 từ, tối đa 6 hình
ảnh minh họa, nhắc thương hiệu, địa chỉ website cuối bài.
Bài đăng dạng tin tức: Dài tối đa 300 từ kèm theo 1 hình ảnh minh họa.
Bài đăng dạng bộ sưu tập: Được hiển thị tối đa 20 hình ảnh, nhắc thương hiệu, địa chỉ website cuối bài.
Các hình thức quảng cáo đặc biệt vui lòng liên hệ phòng quảng cáo.
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MINH HỌAVỊ TRÍ QUẢNG CÁO:

