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I. Dịch vụ truyền thông - PR

2

1

Loại bài

Vị trí

Mô tả

Đơn giá (VNĐ)

1

Nổi bật trang chủ

Hiển thị ở vị trí nổi bật trang chủ (cover story) tối đa 2 giờ.
Đồng thời hiển thị ở chuyên mục, tựa trang chủ theo tiến độ tin bài.

30.000.000

2

Cụm Top 8 trang chủ

Hiển thị ở vị trí cụm Top 8 tối đa 05 giờ.
Đồng thời hiển thị ở chuyên mục, tựa trang chủ theo tiến độ tin bài.

16.000.000

Báo giá quảng cáo và dịch vụ truyền thông
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4

3

Loại bài

Vị trí

3

Nổi bật chuyên mục

4

Chuyên mục,
tựa trang chủ

Mô tả

Đơn giá (VNĐ)

Hiển thị ở vị trí nổi bật chuyên mục, tựa ảnh – tóm tắt trang chủ tối đa 04 giờ.
Hiển thị ở chuyên mục, tựa trang chủ theo tiến độ tin bài.

8.000.000

Hiển thị ở chuyên mục, tựa trang chủ tối đa 04 giờ.

5.000.000
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5

6

Loại bài

Vị trí

5

Nổi bật tiểu mục

6

Tiểu mục

Mô tả

Đơn giá (VNĐ)

Hiển thị ở vị trí Nổi bật tiểu mục tối đa 04 giờ.

4.000.000

Hiển thị ở tiểu mục, từ vị trí thứ hai theo tiến độ tin bài.

3.000.000

Báo giá quảng cáo và dịch vụ truyền thông

Vietnambiz | trang 8

CHÚ Ý
Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Hyperlink đính kèm bài được tính phí 500.000 đồng/hyperlink.

Video kèm bài được tính thêm 2.000.000 đồng/video và không quá
03 video/bài. Video độc lập được tính như bài.
Số lượng chữ không quá 1.000.

Số lượng ảnh không quá 05. Ảnh kèm thêm được tính phí 500.000
đồng/block 3 ảnh kèm thêm.

Yêu cầu viết bài được tính phí 1.000.000 đồng/bài. Yêu cầu biên tập
quá 50% dung lượng bài được tính phí 500.000 đồng/bài. Yêu cầu
biên tập dưới 50% dung lượng bài được hỗ trợ miễn phí.

Bài viết được trình bày trên phần mềm soạn thảo thông dụng, font
Unicode, ảnh và Video gửi riêng.

Các bài loại 1, 2, 3, 4 cần được Ban Biên tập duyệt trước khi đăng tải.
Thời gian duyệt bài tối thiểu là 24 giờ (trong các ngày làm việc) kể từ
khi tiếp nhận bài.
Các yêu cầu về chấp hành pháp luật liên quan đến hoạt động quảng
cáo, tính hợp pháp của sản phẩm, dịch vụ được nêu trong bài sẽ
được Ban Biên tập đưa ra tùy tính chất thông tin trong bài.

Báo giá quảng cáo và dịch vụ truyền thông
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II. Gói thiết kế đặc biệt

2

1

Loại bài

Vị trí

Mô tả

1

Nổi bật trang chủ

Hiển thị ở vị trí nổi bật trang chủ (cover story) sẽ tăng tối đa từ 02 giờ lên 04 giờ.

2

Cụm Top 8 trang chủ

Hiển thị ở vị trí cụm Top 8 sẽ tăng tối đa từ 05 giờ lên 08 giờ.

Đơn giá (VNĐ)
5.000.000

CHÚ Ý
Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT và chi phí đăng tải bài viết.

Chi phí đăng tải bài viết vui lòng tham chiếu tương ứng đối với Loại
bài 1, 2 của Dịch vụ truyền thông – PR.

Khách hàng cung cấp nội dung, hình ảnh, video clip hoặc
VIETNEWSCORP chủ động tiến hành tác nghiệp.

Ban biên tập chịu trách nhiệm xây dựng nội dung và thiết kế.

Báo giá quảng cáo và dịch vụ truyền thông

[Infographics]
Xe VinFast, từ bùn lầy Cát Hải đến thảm đỏ Paris Motor Show
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[Infographics]
Xe VinFast, từ bùn lầy Cát Hải đến thảm đỏ Paris Motor Show
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III. Dịch vụ Bảo trợ thông tin
Loại gói

Thời gian

1

3 tháng

2

3

6 tháng

9 tháng

Mô tả
Bảo trợ thông tin, tư vấn truyền thông và xử lý khủng hoảng trong vòng 03 tháng.
Tặng 01 bài PR vị trí Nổi bật chuyên mục, hoặc 02 bài PR vị trí Nổi bật tiểu mục.

Bảo trợ thông tin, tư vấn truyền thông và xử lý khủng hoảng trong vòng 06 tháng.

Tặng 01 bài PR vị trí Top 5 hoặc Top 7, hoặc 02 bài PR vị trí Nổi bật chuyên mục, hoặc
04 bài PR.
Bảo trợ thông tin, tư vấn truyền thông và xử lý khủng hoảng trong vòng 09 tháng.

Tặng 01 bài PR vị trí Top 5 hoặc Top 7, hoặc 02 bài PR vị trí Nổi bật chuyên mục, hoặc
04 bài PR vị trí Nổi bật tiểu mục.

Đơn giá (VNĐ)
60.000.000

110.000.000

160.000.000

Bảo trợ thông tin, tư vấn truyền thông và xử lý khủng hoảng trong vòng 12 tháng.
4

12 tháng

Tặng 01 bài PR vị trí Nổi bật trang chủ, hoặc 02 bài PR vị trí Top 5 hoặc Top 7, hoặc
04 bài PR vị trí Nổi bật chuyên mục, hoặc 08 bài PR vị trí Nổi bật tiểu mục.

CHÚ Ý
Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Các quy tắc bảo trợ thông tin, tư vấn truyền thông và hỗ trợ xử lý khủng
hoảng được nêu trong hợp đồng chi tiết, tuân thủ các quy định pháp
luật hiện hành.

210.000.000

Báo giá quảng cáo và dịch vụ truyền thông
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IV. Gói đối thoại trực tuyến - ngoại tuyến
Loại gói
Gói Đối thoại trực tuyến
bao gồm truyền thông
tổng thể

Gói Đối thoại trực tuyến
không bao gồm
truyền thông tổng thể

Gói Đối thoại
trực tuyến ngắn

Gói Đối thoại ngoại tuyến

Mô tả

Đơn giá (VNĐ)

Bao gồm 01 buổi Đối thoại trực tuyến theo 01 chủ đề, thời lượng tối đa 04 giờ.
Bài Đối thoại đăng vị trí Nổi bật trang chủ.

05 bài truyền thông trước và sau cuộc đối thoại liên quan đến trang chủ đề Đối thoại.

Bao gồm 01 buổi Đối thoại trực tuyến theo 01 chủ đề, thời lượng tối đa 04 giờ.
Bài Đối thoại đăng vị trí Nổi bật trang chủ.

01 bài truyền thông giới thiệu cuộc đối thoại.
Bao gồm 01 buổi Đối thoại trực tuyến theo 02 chủ đề, thời lượng tối đa 02 giờ.

80.000.000

60.000.000

Bài Đối thoại đăng vị trí Nổi bật trang chủ.

40.000.000

01 bài đối thoại không quá 15 câu hỏi – đáp, đăng vị trí Top 5 hoặc Top 7 tùy chọn.

25.000.000

01 bài truyền thông giới thiệu cuộc Đối thoại.

CHÚ Ý
Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Báo giá đã bao gồm các chi phí hậu cần tiêu chuẩn phục vụ buổi Đối
thoại trực tuyến.

Chủ đề đối thoại do hai bên thảo luận và thống nhất.
Số lượng khách mời không quá 03 khách/ buổi.

Báo giá quảng cáo và dịch vụ truyền thông
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V. Gói đăng thông báo báo chí
Loại gói

Thời gian

1

6 tháng

2

12 tháng

Mô tả
Biên tập và đăng tải không giới hạn tin bài theo thông cáo báo chí của khách hàng.
Vị trí đăng tải tin bài tùy chất lượng nội dung do Ban Biên tập quyết định.

Biên tập và đăng tải không giới hạn tin bài theo thông cáo báo chí của khách hàng.
Vị trí đăng tải tin bài tùy chất lượng nội dung do Ban Biên tập quyết định.

CHÚ Ý
Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Ban biên tập giữ quyền biên tập và quyết định vị trí đăng tải tin bài.

Thời gian đăng tải không quá 01 giờ làm việc kể từ thời điểm được
cung cấp thông cáo báo chí.

Đơn giá (VNĐ)
35.000.000

60.000.000

Báo giá quảng cáo và dịch vụ truyền thông
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VI. Gói chủ động nội dung
Loại gói

Thời gian

1

03 tháng

2

06 tháng

3

08 tháng

Mô tả

Đơn giá (VNĐ)

Chủ động sử dụng hình ảnh và thông tin về doanh nghiệp trong những đề tài báo chí
phù hợp với lợi ích của doanh nghiệp.
Tư vấn sử dụng hình ảnh và nội dung phát ngôn phù hợp.

30.000.000
50.000.000
100.000.000

CHÚ Ý
Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Thực hiện ký quỹ hợp đồng tương ứng với từng loại gói. Sau khi hoàn
thành hợp đồng sẽ tiến hành nghiệm thu và thanh toán theo số lượng
thực tế.
Không tính phí bài viết.

Tin bài được đăng tải ở các vị trí tốt không giới hạn, và có giá trị nội
dung (editorial) cao, phù hợp với tiêu chuẩn thông tin và thị hiếu của
người đọc.

Khách hàng cung cấp kho dữ liệu ảnh/video; nội dung thông tin, đầu
mối liên lạc; hoặc VIETNEWSCORP sẽ tác nghiệp để tạo các bộ ảnh
theo sự đồng ý và hỗ trợ của khách hàng. Các hoạt động tác nghiệp
ngoài TP. Hà Nội và TP. HCM sẽ được tính chi phí phụ trội phụ thuộc
vào chi phí tác nghiệp.
Hyperlink đính kèm bài được tính phí 500.000 đồng/hyperlink.

Ảnh đính kèm bài được tính phí 1.000.000 đồng/ảnh; đoạn text có phí
1.000.000 đồng/đoạn text.

Báo giá quảng cáo và dịch vụ truyền thông
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VII. Gói tư vấn toàn diện về thông tin tài chính
Mô tả

Đơn giá (VNĐ)

Bảo trợ và tư vấn xử lý khủng hoảng truyền thông về tài chính.

Tư vấn và hỗ trợ lên kế hoạch truyền thông theo năm/quý/tháng.

Báo cáo và đánh giá truyền thông định kỳ theo nhu cầu (ngày/tuần/tháng/quý/năm).
Điểm báo tài chính hàng ngày.

Tư vấn xây dựng mô hình quản trị truyền thông.
Hỗ trợ kết nối quan hệ truyền thông.

Tư vấn thông tin chủ động trước khi công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Tư vấn và hỗ trợ viết thông cáo báo chí, các nội dung trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước.
Tư vấn và hỗ trợ viết bài chuyên sâu về doanh nghiệp và các lĩnh vực có liên quan.

03 tháng :
06 tháng :

300.000.000
550.000.000

12 tháng : 1.000.000.000

Hỗ trợ đăng bài trên các kênh thông tin, diễn đàn về tài chính.

Tư vấn về kịch bản và nội dung các sự kiện quan hệ nhà đầu tư (IR): Gặp gỡ nhà đầu tư, đại hội
đồng cổ đông,..
Tư vấn kết nối khối PR và IR của doanh nghiệp.
Tư vấn giải đáp thông tin cho nhà đầu tư.

Hỗ trợ đào tạo nhân lực truyền thông về tài chính.

CHÚ Ý
Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Báo giá mang tính chất tham khảo, giá trị thực tế phụ thuộc vào số
lượng dịch vụ mà khách hàng sử dụng.

Đặc biệt phù hợp với các khách hàng là công ty đại chúng, công ty
niêm yết trên sàn chứng khoán.
Các hợp phần đào tạo, tư vấn sẽ được tính theo block giờ.

Báo giá quảng cáo và dịch vụ truyền thông
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VIII. Gói quảng cáo banner CPD

1

4

3
2

Vị trí

Tên gọi

Kích thước

Đơn giá
(VNĐ/tuần)

TRANG CHỦ
1

Centre home 1

495x105

15.000.000

2

Centre home 2

495x105

8.000.000

3

Left home

180x360

10.000.000

4

Right home

300x250

12.000.000

Báo giá quảng cáo và dịch vụ truyền thông
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5

6

Vị trí

Tên gọi

Kích thước

Đơn giá
(VNĐ/tuần)

TRANG CHUYÊN MỤC
5

Right column 1

160x600

7.000.000

6

Right column 2

300x600

5.000.000

Báo giá quảng cáo và dịch vụ truyền thông
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7

8

Vị trí

Tên gọi

Kích thước

Đơn giá
(VNĐ/tuần)

TRANG BÀI ĐỌC
7

Right article 1

160x600

15.000.000

8

Right article 2

300x600

12.000.000

Báo giá quảng cáo và dịch vụ truyền thông
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CHÚ Ý
Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Báo giá chưa bao gồm chi phí thiết kế banner.
Chi phí thiết kế: 1.000.000 đồng/banner thông thường, 2.000.000 đồng/banner rich media.
Báo giá áp dụng cho banner chia sẻ 3. Khách hàng có thể mua nhiều hơn 01 vị trí.

Thời gian gửi banner do khách hàng tự thiết kế tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày đăng tải banner.

Thời gian gửi thông tin và tư liệu để yêu cầu thiết kế tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày đăng tải banner.

Công ty TNHH VIETNEWSCORP

Dịch vụ quảng cáo

Địa chỉ: Lầu 3 - Compa Building - 293 Điện Biên Phủ - Bình Thạnh - TP.HCM

Điện thoại: 0931 589 222 (Ms Thảo)

Chi nhánh: Số 5 - Khu 38A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

Email: quangcao@vietnambiz.vn

Hotline: 0938 189 222

Email: info@vietnambiz.vn

Địa chỉ: Lầu 3 - Compa Building - 293 Điện Biên Phủ - Bình Thạnh - TP.HCM
Chi nhánh: Số 5 - Khu 38A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội
Hotline: 0938.189.222
Vận hành bởi

Email: info@vietnambiz.vn

