1

Giá Nhóm 1

Giá Nhóm 2

(triệu VNĐ)

(triệu VNĐ)

20

16

14

11

9

7

Xuất bản tại trang chuyên mục từ Top 6 trở xuống trong 2 giờ

5

4

Top Tiểu mục

Xuất bản tại Top 1 trang tiểu mục trong 2 giờ

4

3

Bài trong tiểu mục

Xuất bản tại trang tiểu mục từ top 2 trở xuống

3

2

Xuất bản tại Top 1 tiểu mục Xuất bản trên trang chủ VietNamNet trong 2
giờ

Cộng thêm 9 triệu

Xuất bản tại Top 2 tiểu mục Xuất bản trên trang chủ VietNamNet trong 2
giờ

Cộng thêm 6 triệu

Xuất bản tại Top 3-5 tiểu mục Xuất bản trên trang chủ VietNamNet trong
2 giờ

Cộng thêm 4 triệu

Vị trí

Mô tả

Xuất bản đồng thời tại những vị trí:
Top 1

Top 1 trang chuyên mục trong 2 giờ
Top 1 chuyên mục trên trang chủ VietNamNet trong 2 giờ
Xuất bản đồng thời tại những vị trí:

Top 2

Top 2 trang chuyên mục
Top 2 chuyên mục trên trang chủ VietNamNet trong 2 giờ
Xuất bản đồng thời tại những vị trí:

Top 3-5

Top 3-5 trang chuyên mục
Top 3-5 chuyên mục trên trang chủ VietNamNet trong 2 giờ

Top 6

Top Tiểu mục Xuất
bản trên trang chủ
VietNamNet

GHI CHÚ:
- Các chuyên mục nhóm 1 bao gồm: Thời sự, Pháp luật, Công nghệ , Kinh doanh, Đời sống, Giáo dục, Giải
trí, Bảo vệ người tiêu dùng, Thế giới
- Các chuyên mục nhóm 2 bao gồm: Bạn đọc, Thể thao, Sức khoẻ, Xe

2

Vị trí

Đơn giá

Mô tả

(triệu VNĐ)

Xuất bản trên mục nóng nhất trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1 chuyên
mục trong thời gian 2 giờ

38

Xuất bản trên mục nóng nhất trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2 chuyên
mục trong thời gian 2 giờ

33

Xuất bản trên mục nóng nhất trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 3-5 chuyên
mục trong thời gian 2 giờ

30

Xuất bản trên mục tâm điểm trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1 chuyên
mục trong thời gian 2 giờ

43

Xuất bản trên mục tâm điểm trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2 chuyên
mục trong thời gian 2 giờ

38

Xuất bản trên mục tâm điểm trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 3-5 chuyên
mục trong thời gian 2 giờ

35

Xuất bản trên mục mới nóng trung tâm trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1
chuyên mục trong thời gian 2 giờ

30

Xuất bản trên mục mới nóng trung tâm trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2
chuyên mục trong thời gian 2 giờ

28

Xuất bản trên mục mới nóng trung tâm trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 35 chuyên mục trong thời gian 2 giờ

25

Top 1 Tuần Việt Nam

Xuất bản tại Top 1 Tuần Việt Nam trên trang chủ Vietnamet trong 2 giờ Xuất bản tại
Top 1 trang Tuần Việt Nam trong 2 giờ

20

Top 2-3 Tuần Việt Nam

Xuất bản tại Top 2-3 Tuần Việt Nam trên trang chủ Vietnamet trong 2 giờ Xuất bản
tại Top 2-3 trang Tuần Việt Nam trong 2 giờ

14

Bài xuất bản trong Tuần
Việt Nam

Xuất bản tại Top 4 trở xuống trên trang Tuần Việt Nam

5

Nóng trang chủ

Tâm điểm 5-6-7

Mới nóng trung tâm trang
chủ

Xem tiếp trang sau

3

Vị trí

Mô tả

Đơn giá

(triệu VNĐ)

Top 1 Bất động sản

Xuất bản tại Top 1 chuyên mục trên trang chủ Vietnamet trong 2 giờ Xuất bản tại
Top 1 trang chuyên mục trong 2 giờ

16

Top 2-3 Bất động sản

Xuất bản tại Top 2-3 chuyên mục Bất động sản trên trang chủ Vietnamet trong 2
giờ Xuất bản tại Top 2-3 trang chuyên mục Bất động sản trong 2 giờ

10

Bài xuất bản trong Bất động sản

Xuất bản tại Top 4 trở xuống trên trang Bất động sản

4

Top Tiểu mục của Bất động sản

Xuất bản tại Top 1 trên trang Tiểu mục của Bất động sản

3

Bài trong Tiểu mục của Bất
động sản

Xuất bản tại trang tiểu mục của Bất động sản từ top 2 trở xuống

2

Xuất bản tại Box Thị trường tiêu dùng trên trang chủ VietNamNet trong thời gian
trong 2 giờ
Thị trường tiêu dùng Top 1-5

5
Xuất bản tại vị trí Top 1-5 trang Thị trường tiêu dùng trong thời gian trong 2 giờ

Thị trường tiêu dùng Top 6

Xuất bản tại vị trí Top 6 trang Thị trường tiêu dùng trong thời gian trong 2 giờ

2

Bài xuất bản trong box Được
quan tâm

Xuất bản tại box Được quan tâm trang chuyên mục nhóm 1 trong 2 giờ

6

Bài xuất bản trong box Được
quan tâm

Xuất bản tại box Được quan tâm trang chuyên mục nhóm 2 trong 2 giờ

5

Bài đã xuất bản nhưng có yêu cầu đổi sang vị trí tương đồng tại thời điểm xuất bản lại

Cộng thêm
30% giá

Bài xuất bản hơn 1 lần cùng một vị trí trong thời lượng quy định (2 giờ)

Cộng thêm
30% giá

Chỉnh sửa bài đã xuất bản: ngày, giờ, title, lead, chi tiết trong bài
(Nội dung chỉnh sửa phải được sự đồng ý của toà soạn báo VietNamNet)

Cộng thêm
20% giá

4

•
•
•
•

Chi phí Bàn tròn trực tuyến: 130.000.000 VNĐ
Phí ghi hình ngoài Văn phòng Vietnamnet (xe màu & Ekip quay hình): 50.000.000VNĐ
Chi phí đi lại nếu ghi hình ở ngoại tỉnh do khách hàng chi trả.
Chi tiết quyền lợi tài trợ:

TT

Nội dung

Thời gian

Vị trí
Bài PR số 1:

1

Bài dẫn giới thiệu nội dung và
thời gian diễn ra BTTT

Trước ngày diễn ra BTTT từ
03- 07 ngày (theo yêu cầu
của khách hàng)

2

MC dẫn bàn tròn

Ngày diễn ra BTTT

Xuất bản vị trí Mới nóng – Trang chủ Vietnamnet
(đồng xuất bản Top3 chuyên mục phù hợp) trong 2
giờ, sau đó được lưu tại Tiểu mục phù hợp

MC dẫn bàn tròn là phóng viên Vietnamnet
Bài PR số 2:

3

Bài giới thiệu buổi BTTT trên
trang chủ (được cập nhật, bổ
sung từ Bài PR số 1)

Trước nửa ngày diễn ra
BTTT

4

Center banner link đến bài dẫn

03 ngày trước ngày diễn ra
BTTT

Xuất bản vị trí Mới nóng – Trang chủ Vietnamnet
(đồng xuất bản Top3 chuyên mục phù hợp) trong 2
giờ, sau đó được lưu tại Tiểu mục phù hợp
Center banner Expand 980x50 mở rộng thành 980x
480
Bài PR số 3:

5

Bài cập nhật diễn biến (tường
thuật) buổi BTTT

Trong ngày tổ chức BTTT

Xuất bản vị trí Mới nóng – Trang chủ Vietnamnet
(đồng xuất bản Top3 chuyên mục phù hợp) trong 2
giờ, sau đó được lưu tại Tiểu mục phù hợp

Bài PR số 4:
6

Bài tổng kết buổi BTTT

Sau buổi BTTT

Top3 Trang chủ và trang chuyên mục phù hợp
trong 2 giờ, sau đó được lưu tại Tiểu mục phù hợp

Video được chèn trong bài nội dung BTTT
7

Video clip về buổi BTTT (trực
tiếp)

Ngày diễn ra BTTT
Video đồng thời Xuất bản trên trang chủ
VietnamnetTV, vị trí Top News trong 2 giờ

5

• Chi phí Giao lưu trực tuyến: 90.000.000 VNĐ
• Chi tiết quyền lợi tài trợ:
TT

Nội dung

Thời gian

Vị trí

1

Bài giới thiệu nội dung, nhãn
hàng và tính cấp thiết của buổi
GLTT, nhận câu hỏi cho buổi
GLTT

Trước ngày diễn ra GLTT
từ 03- 07 ngày (theo yêu
cầu của khách hàng)

Bài PR số 1:
Xuất bản vị trí Mới nóng - Trang chủ Vietnamnet (đồng
xuất bản Top3 chuyên mục phù hợp) trong 2 giờ, sau đó
được lưu tại Tiểu mục phù hợp

2

Bài giới thiệu buổi GLTT trên
trang chủ (được cập nhật, bổ
sung từ Bài PR số 1)

Trước nửa ngày diễn ra
GLTT

Bài PR số 2:
Xuất bản vị trí Mới nóng - Trang chủ Vietnamnet (đồng
xuất bản Top 3 chuyên mục phù hợp) trong 2 giờ, sau
đó được lưu tại Tiểu mục phù hợp

3

Center banner link đến bài dẫn

Trong vòng 03 ngày cho
đến ngày diễn ra GLTT

Center banner Expand 980x50 mở rộng thành 980x 480

4

Bài tường thuật buổi GLTT và
tổng kết

Trong ngày tổ chức GLTT

Bài PR số 3:
Xuất bản vị trí Mới nóng - Trang chủ Vietnamnet (đồng
xuất bản Top3 chuyên mục phù hợp) trong 2 giờ, sau đó
được lưu tại Tiểu mục phù hợp

6

CHƯƠNG TRÌNH HOTFACE TRÊN VIETNAMNET.VN
Báo giá Tài trợ
• Tổng chi phí tài trợ Hotface: 90.000.000 VNĐ
• Chi tiết quyền lợi tài trợ:
TT

Nội dung

I

Quyền lợi xuất hiện tên và logo Nhà tài trợ

1

Được xuất hiện trong bài viết giới thiệu nội dung và thời
gian diễn ra/xuất bản Hotface (bài viết 1)

2

Được xuất hiện trong bài viết kèm Video chương trình
Hotface (bài viết 2)

3

Được xuất hiện tại góc phải dưới màn hình xuyên suốt
chương trình Hotface

4

Được xuất hiện trên background trường quay hoặc
background bối cảnh (nếu ghi hình ngoài trường quay)

Ghi chú

•
•

Đăng trước ngày diễn ra/xuất bản Hotface 03 ngày
Đăng tại vị trí Nóng trang chủ, đồng xuất bản top 3 chuyên mục
trong 2 giờ, sau đó lưu tại mục phù hợp

•
•

Đăng vào ngày diễn ra/xuất bản chương trình Hotface
Đăng tại vị trí Nóng trang chủ, đồng xuất bản top 3 chuyên mục
trong 2 giờ, sau đó lưu tại mục phù hợp

Center banner Expand 980x50 mở rộng thành 980x 480

Ghi chú cho mục 1.3, 1.4, 1.5, 1.6:
• Video nằm trong bài viết
• Video xuất bản ở vị trí Top News trên VietnamnetTV sau khi
chương trình diễn ra/xuất bản trên Vietnamnet.vn

5

Được xuất hiện trong phần hình hiệu đầu và cuối chương
trình với vai trò là Nhà tài trợ

6

Tên nhà tài trợ được MC nhắc đến trong phần giới thiệu
đầu và cuối chương trình

II

Quyền lợi quảng cáo truyền thông

1

Bài PR giới thiệu về Nhà tài trợ

2

Banner dành cho nhà tài trợ tại vị trí Center Banner 3 đăng
trên trang chủ Vietnamnet.vn trong 07 ngày trước ngày
diễn ra/xuất bản chương trình Hotface

3

Quảng cáo Preroll trong Video chương trình, thời lượng tối
Center banner Expand 980x50 mở rộng thành 980x 480
đa 30s

4

Quảng cáo Overlay Ads trong Video chương trình, xuất
hiện trong khi phát sóng nội dung chương trình

•
•

Đăng trước ngày diễn ra/xuất bản Hotface 03 ngày
Đăng tại vị trí Nóng trang chủ, đồng xuất bản top 3 chuyên mục
trong 2 giờ, sau đó lưu tại mục phù hợp

•

Banner có chứa nội dung: ABC - Hân hạnh tài trợ chương trình
Hotface số..: [tên chương trình]

Ghi chú cho mục 1.3, 1.4, 1.5, 1.6:
• Video nằm trong bài viết
• Video xuất bản ở vị trí Top News trên VietnamnetTV sau khi
chương trình diễn ra/xuất bản trên Vietnamnet.vn

7

CHƯƠNG TRÌNH HOTFACE TRÊN VIETNAMNET.VN
Báo giá Hotface VIP
•
•
•
•
•

Dành cho chương trình Hotface trọn bộ theo yêu cầu của Nhà tài trợ (bao gồm cả nhân vật, bối cảnh... )
Chi phí Hotface VIP: 130.000.000 VNĐ
Phí ghi hình ngoài Văn phòng Vietnamnet (xe màu & ekip quay hình): 50,000,000 VNĐ
Chi phí đi lại nếu ghi hình ở ngoại tỉnh do khách hàng chi trả
Chi tiết quyền lợi tài trợ:

TT

Nội dung

I

Quyền lợi xuất hiện tên và logo Nhà tài trợ

1

Bài dẫn giới thiệu nội dung và thời gian diễn ra/xuất bản
Hotface VIP (bài viết 1)

2

MC dẫn chương trình Hotface

3

Banner giới thiệu về chương trình Hotface VIP, link dẫn
đến bài dẫn giới thiệu (1)

4

Banner chứa Video Trailer của chương trình Hotface
(không áp dụng với chương trình Hotface trực tiếp)

5

Ghi chú

•
•

Đăng trước ngày diễn ra/xuất bản Hotface 03 ngày
Đăng tại vị trí Nóng trang chủ, đồng xuất bản top 3 chuyên mục
trong 2 giờ, sau đó lưu tại mục phù hợp

•
•

Đăng trước ngày diễn ra/xuất bản Hotface VIP 07 ngày
Đăng tại vị trí Center Banner 3 trên trang chủ Vietnamnet.vn

•
•

Đăng tại vị trí Medium Rectangle 1 tại trang chủ Vietnamnet.vn
Đăng trong 02 ngày (trước ngày xuất bản chương trình
Hotface)

Bài viết kèm Video chương trình Hotface

•
•

Đăng vào ngày diễn ra/xuất bản chương trình Hotface
Đăng tại vị trí Nóng trang chủ, đồng xuất bản top 3 chuyên mục
trong 2 giờ, sau đó lưu tại mục phù hợp

6

Video clip chương trình Hotface

•
•

Video nằm trong bài viết
Video xuất bản ở vị trí Top News trên VietnamnetTV sau khi
chương trình diễn ra/xuất bản trên Vietnamnet.vn

7

Post Video Trailer về chương trình trên Fanpage chính
thức của Vietnamnet.vn (không áp dụng với chương trình
Hotface trực tiếp)

•
•

02 ngày trước ngày xuất bản chương trình Hotface
Pin Top trên Fanpage trong 6h,
http://facebook.com/vietnamnet.vn

8

Post Video chương trình trên Fanpage chính thức của
Vietnamnet.vn

•
•

Ngày diễn ra/xuất bản chương trình Hotface
Pin Top trên Fanpage trong 6h,
http://facebook.com/vietnamnet.vn

8

CHƯƠNG TRÌNH GÓC NHÌN THẲNG TRÊN VIETNAMNET.VN

Báo giá Tài trợ
• Tổng chi phí tài trợ Góc nhìn thẳng: 90.000.000 VNĐ
TT

Nội dung

I

Quyền lợi xuất hiện tên và logo Nhà tài trợ

1

Được xuất hiện trong bài viết giới thiệu nội dung và thời
gian diễn ra/xuất bản Góc nhìn thẳng (bài viết 1)

•
•

Đăng trước ngày diễn ra/xuất bản Góc nhìn thẳng 03 ngày
Đăng tại vị trí Nóng trang chủ, đồng xuất bản top 3 chuyên mục
trong 2 giờ, sau đó lưu tại mục phù hợp

2

•
Được xuất hiện trong bài viết kèm Video chương trình Góc
•
nhìn thẳng (bài viết 2)

Đăng vào ngày diễn ra/xuất bản chương trình Góc nhìn thẳng
Đăng tại vị trí Nóng trang chủ, đồng xuất bản top 3 chuyên mục
trong 2 giờ, sau đó lưu tại mục phù hợp

3

Được xuất hiện tại góc phải dưới màn hình xuyên suốt
chương trình Góc nhìn thẳng

4

Được xuất hiện trên background trường quay hoặc
background bối cảnh (nếu ghi hình ngoài trường quay)

5

Được xuất hiện trong phần hình hiệu đầu và cuối chương
trình với vai trò là Nhà tài trợ

6

Tên nhà tài trợ được MC nhắc đến trong phần giới thiệu
đầu và cuối chương trình

II

Quyền lợi quảng cáo truyền thông

1

Bài PR giới thiệu về Nhà tài trợ

2

Banner dành cho nhà tài trợ tại vị trí Center Banner 3 đăng
trên trang chủ Vietnamnet.vn trong 07 ngày trước ngày
diễn ra/xuất bản chương trình Góc nhìn thẳng

3

4

Ghi chú

Ghi chú cho mục 1.3, 1.4, 1.5, 1.6:
• Video nằm trong bài viết
• Video xuất bản ở vị trí Top News trên VietnamnetTV sau khi
chương trình diễn ra/xuất bản trên Vietnamnet.vn

•
•

Đăng trước ngày diễn ra/xuất bản Góc nhìn thẳng 03 ngày
Đăng tại vị trí Nóng trang chủ, đồng xuất bản top 3 chuyên mục
trong 2 giờ, sau đó lưu tại mục phù hợp

•

Banner có chứa nội dung: ABC - Hân hạnh tài trợ chương trình
Góc nhìn thẳng số..: [tên chương trình]

Quảng cáo Preroll trong Video chương trình, thời lượng tối
đa 30s
Ghi chú cho mục 1.3, 1.4, 1.5, 1.6:
• Video nằm trong bài viết
• Video xuất bản ở vị trí Top News trên VietnamnetTV sau khi
chương trình diễn ra/xuất bản trên Vietnamnet.vn
Quảng cáo Overlay Ads trong Video chương trình, xuất
hiện trong khi phát sóng nội dung chương trình
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•

Thời gian thực hiện: 3 ngày (sau khi chốt nội dung)

•

Giá thực hiện: 5,000,000 VNĐ (chưa tính chi phí book vị trí đặt bài)
Demo eMagazine >> Bấm xem
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•

Thời gian thực hiện: 4 ngày (sau khi chốt nội dung)

•

Giá thực hiện: 6,000,000 VNĐ (chưa tính chi phí book vị trí đặt bài)
Demo Gifographic >> Bấm xem
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•

Thời gian thực hiện: 1 ngày (sau khi chốt nội dung)

•

Giá thực hiện: 2,000,000 VNĐ (chưa tính chi phí book vị trí đặt bài)
Demo Infographic >> Bấm xem
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Tag Keyword (đánh dấu từ khoá):
• Tag Keyword là từ khoá liên quan đến bài viết, được đặt ở cuối bài chi tiết
• Số lượng keyword không quá 10 từ

Đơn giá (VNĐ)

Gói

Số lượng từ khoá trong gói
Chưa gồm VAT 10%

Gói 1

Từ 3 keyword trở xuống

500,000

Gói 2

Từ 5 keyword trở xuống

1,000,000

Gói 3

Từ 10 keyword trở xuống

1,500,000

Hình ảnh minh họa
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Chèn link nổi trong tin bài:
a. Mô tả:
Link nổi là đường dẫn đến một trang đích bên ngoài trang xuất bản bài viết
Link nổi được chèn dưới 2 hình thức:
+ Chèn vào từ khoá trong bài (gọi là Anchor text)
+ Chèn vào đường dẫn đầy đủ Xuất bản trong bài viết (gọi là Link Full)
b. Chi phí: Cộng thêm 6,000,000 VNĐ cho 01 link nổi được chèn trong bài PR
Ghi chú:
Giá chưa bao gồm VAT 10%
Số lượng link nổi không quá 3 link được chèn trong 01 tin bài
1 link chỉ được chèn tại tối đa 1 vị trí (Anchor text hoặc Link Full)
Link sẽ được duyệt xuất bản theo từng trường hợp cụ thể.

Khảo sát, thăm dò:
Giúp doanh nghiệp Nghiên cứu, thăm dò thị trường
Nội dung Khảo sát, thăm dò gồm câu hỏi và các câu trả lời lựa chọn.
TT

Vị trí

Kích thước tối đa

1

Box Khảo sát, thăm dò đặt trong trang chuyên mục

300 x 250

2

Thêm 01 khảo sát vào bài viết

Giá
Chưa gồm VAT 10%
30,000,000 VNĐ/tháng
2,000,000 VNĐ/bài

Fanpage Vietnamnet:
TT

Dịch vụ

1

Chia sẻ link tin bài đã đăng trên
Vietnamnet.vn lên Fanpage

2

Quảng cáo post bài đăng trên Fanpage

Giá
Chưa gồm VAT 10%
2 triệu/bài
1500đ/lượt tương tác
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Demo Box Khảo sát, thăm dò 300x250 đặt trong trang chuyên mục

15

Các quy định chung cho bài PR trên VietNamNet:
•

Chi phí chưa bao gồm thuế VAT 10% và chi phí viết bài.

•

Chi phí viết bài 3 triệu đồng/tin bài.

•

Tin bài không quá 1000 chữ, tiêu đề không quá 12 chữ, số lượng ảnh tối đa: 5 ảnh

•

Tin bài ảnh: số lượng chữ không quá 300 chữ, số lượng ảnh không quá 9 ảnh

•

Trường hợp số lượng ảnh vượt quá số ảnh đã quy định trong mỗi loại tin, bài kể trên: với mỗi ảnh xuất bản thêm sẽ cộng
thêm 5% đơn giá. Giá trị cộng thêm tối đa là 40% đơn giá.

•

Cộng thêm 2 triệu cho việc xuất bản kèm video clip (độ dài < 3 phút) vào bài

•

Cộng thêm 3 triệu cho việc xuất bản kèm video clip (độ dài từ 3-5 phút) vào bài

•

Công thêm 5 triệu cho việc xuất bản kèm video clip (độ dài > 5 phút) vào bài

•

Chính sách đồng xuất bản: Đối với bài đồng xuất bản có cùng nội dung trong cùng 01 ngày trên tất cả các vị trí, chuyên
mục, tiểu mục khác nhau thuộc hệ thống VietNamNet: giảm 50% phí xuất bản cho bài đồng xuất bản có giá trị bằng hoặc
thấp hơn giá trị của bài xuất bản.

•

Các thông tin xuất bản không vi phạm quy định về Báo chí và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ban biên tập có quyền chỉnh
sửa nội dụng, hình ảnh để phù hợp với tiêu chí chung của tòa soạn.

•

Thu thêm 100% giá trị bài viết có liên quan tới mặt hàng rượu được phép quảng cáo theo pháp luật Việt Nam.

•

Đối với bài viết có giới thiệu nhiều hơn 01 thương hiệu thuộc nhiều pháp nhân khác nhau, thì từ thương hiệu thứ 02 trở lên,
thu thêm 20% giá trị bài viết /01 thương hiệu.
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