BÁO GIÁ
QUẢNG CÁO
(Áp dụng từ tháng 07/2022)

 Bài PR
Vị trí

Chú thích

Đơn giá
(VNĐ)

Mục cần biết

Xuất Hiện chuyên mục Cần Biết (Dạng bài có ảnh, có
Title )

2.000.000

Bài PR chuyên mục

Các bài PR ở từng chuyên mục phù hợp với nội dung, vị
trí bài viết phụ thuộc vào tốc độ cập nhật tin tức, không
xuất hiện ngoài trang chủ

3.000.000

Bài PR trang chủ loại
2

Hiển thị đồng thời ở các vị trí :
- Top 2 -3 chuyên mục , hiển thị trên trang chủ. Vị trí
phụ thuộc vào tốc độ cập nhật tin bài

4.000.000

Bài PR trang chủ loại
1

Hiển thị đồng thời ở các vị trí :
- Top 1 chuyên mục , hiển thị trên trang chủ từ 1 -2
tiếng
- Top 1 trên trang chuyên mục trong 2 tiếng

5.000.000

Bài PR top trang chủ

Hiển thị đồng thời ở các vị trí :
- 1 trong 3 vị trí cạnh bài Vedette (dạng bài có ảnh+
sapo+Title) trong 2 tiếng
- Top 1 tại trang chuyên mục

6.000.000

PR Vedette

Hiển thị đồng thời ở các vị trí :
- Bài nổi bật Vedette trang chủ (dạng bài có ảnh+
sapo+Title) trong 2 tiếng
- Top 1 chuyên mục tại trang chủ
- Top 1 tại trang chuyên mục

7.000.000

Quy định chung
- Giá trên chưa bao gồm VAT , chí phí thiết kế, chi phí viết bài.
- Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và sự chấp thuận của Tòa
soạn.
- Bài PR có video : + 1.000.000 – 3.000.000 VNĐ/ clip tùy thuộc độ dài
Video có tổng thời lượng không quá 5 phút, tối đa 50Mb
- Chi phí viết bài : 1.000.000 – 3.000.000 Vnđ tùy yêu cầu bài

Thông tin liên hệ :
Phòng Quảng Cáo GBG

0909 4151 94 / 028 7307 3299

ads@gbgroup.vn

BÁO GIÁ
QUẢNG CÁO
(Áp dụng từ tháng 07/2022)

 Banner
Vị trí

Kích thước

Trang chủ

Chuyên mục

Xuyên trang

300x210px

3,000,000

2,000,000

5,000,000

300x300px

3,000,000

2,000,000

5,000,000

Right Vedet 1
(Bên phải cụm Vedet)

300x210px

4,000,000

2,000,000

6,000,000

Top banner chuyên mục
(Nằm trên các chuyên mục)

1307x130px

4,000,000

3,000,000

7,000,000

Top banner 2
(Nằm dưới danh mục website)

1307x130px

5,000,000

3,000,000

8,000,000

Top banner 2
(Nằm ngay dưới mục Nổi bật
nhất)

1307x130px

5,000,000

3,000,000

8,000,000

Right Vedet 2
(Bên phải cụm Vedet)

300x300px

5,000,000

3,000,000

8,000,000

Right Banner 3
(Bên phải cụm Vedet)

300x500px

6,000,000

3,000,000

9,000,000

Right Banner 4
(Dưới mục Bài đọc nhiều)
Right Banner 5
(Dưới mục Bài đọc nhiều)

Top banner 1
1307x130px
10,000,000
5,000,000
15,000,000
(Bên phải logo)
Quy định chung :
- Giá trên chưa bao gồm VAT
- Thời hạn đăng tối thiểu là 1 tháng cho tất cả các loại
- Định dạng banner : thiết kế dạng JPG/GIF/FLASH, banner có kích thước <50KB.
- Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và theo chấp thuận của Tòa
soạn.

Thông tin liên hệ :
Phòng Quảng Cáo GBG

0909 4151 94 / 028 7307 3299

ads@gbgroup.vn

BÁO GIÁ
QUẢNG CÁO
(Áp dụng từ tháng 07/2022)

 Dịch vụ khác
Dịch vụ

Chú thích

Đơn giá
(VND)

Tư vấn
truyền
thông

Đưa ra những chiến lược truyền thông
đảm bảo thông tin và hình ảnh luôn
chuyên nghiệp, uy tín của Quý doanh
nghiệp

TVC quảng
cáo

Sản xuất các video giới thiệu quảng bá về
chân dung các CEO doanh nghiệp, sản
phẩm,...theo nhu cầu Quý doanh nghiệp

Theo ngân sách và
yêu cầu

Sự kiện

Tư vấn, tổ chức sự kiện, hội thảo, theo yêu
cầu của quý Doanh nghiệp

Theo ngân sách và
yêu cầu

200.000.000

Quy định chung :
- Giá trên chưa bao gồm VAT

Thông tin liên hệ :
Phòng Quảng Cáo GBG

0909 4151 94 / 028 7307 3299

ads@gbgroup.vn

