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Công ty CP Truyền thông VietNamNet  

Hà Nội : Tầng 4, toà nhà C’Land, 156 ngõ Xã Đàn 2, Đống Đa -  ĐT: 024 37 727 988 

TP.HCM: Tầng 4, tòa nhà TF, 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10 – ĐT: 028 38 180 436 

 

Đăng tin bài PR 
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BÁO GIÁ PR TRÊN GAMESAO.VN 

 

1. Báo giá các vị trí: 

Vị trí Mô tả 
Giá 

(triệu VNĐ) 

Tiêu điểm  

- Xuất bản trên vị trí Tiêu điểm trang chủ trong ~ 2 giờ 

- Đồng xuất bản trên vị trí Tiêu điểm chuyên mục phù 

hợptrong ~ 2 giờ  

5 

Top 1  

- Xuất bản trên vị trí Top 1 trang chủ trong ~ 2 giờ 

- Đồng xuất bản trên vị trí Top 1 chuyên mục phù hợptrong ~ 

2 giờ 

3,5 

Top 2  

- Xuất bản trên vị trí Top 2 trang chủ trong ~ 2 giờ 

- Đồng xuất bản trên vị trí Top 2 chuyên mục phù hợptrong ~ 

2 giờ 

3 

Top 3  

- Xuất bản trên vị trí Top 3 trang chủ trong ~ 2 giờ 

- Đồng xuất bản trên vị trí Top 3 chuyên mục phù hợptrong ~ 

2 giờ 

2,5 

Top 4 

- Xuất bản trên vị trí Top 4 trang chủ trong ~ 2 giờ 

- Đồng xuất bản trên vị trí Top 4 chuyên mục phù hợptrong ~ 

2 giờ 

1,5 

Top 5  

- Xuất bản trên vị trí Top 5 trang chủ trong ~ 2 giờ 

- Đồng xuất bản trên vị trí Top 5 chuyên mục phù hợptrong ~ 

2 giờ 

800 nghìn 

Top 6  

trở xuống  

- Xuất bản trên vị trí Top 6 trở xuống trên trang chủ  

- Đồng xuất bản tại chuyên mục phù hợp  

- Vị trí đăng bài không cố định, tuỳ vào lượng tin bài của thời 

điểm xuất bản  

350 nghìn 

Top 1 Box Gamesao trên trang chủ Vietnamnet trong ~2 giờ 8 

Top 2 Box Gamesao trên trang chủ Vietnamnet trong ~2 giờ 7 

Top 3-5 Box Gamesao trên trang chủ Vietnamnet 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  
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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  

 

 

2. Báo giá Gói bài PR:  

Tên gói Mô tả 
Giá gói  

(triệu VNĐ) 

Ra mắt game  

- 05 bài PR xuất bản trên Gamesao trong 01 tháng đầu tiên ra 

game  

- Trong đó:  

   +  01 bài được xuất bản ở vị trí Tiêu điểm trang chủ, đồng 

xuất bản trên vị trí Top 1 chuyên mục phù hợp trong ~2 giờ  

   + 04 bài còn lại xuất bản ở Top 6 trở xuống 

* Thời gian hiệu lực của Gói: 30 ngày  

4,5 

Gói tháng  

- 05 bài PR/đầu game/tháng được xuất bản trên Gamesao.vn  

- Trong đó:  

   + 01 bài được xuất bản ở vị trí Top 4 trang chủ, đồng xuất 

bản trên vị trí Top 3 chuyên mục tương ứng trong ~2 giờ 

+ 04 bài còn lại xuất bản ở Top 6 trở xuống  

* Thời gian hiệu lực của Gói: 30 ngày  

3 

Khách hàng mua Gói muốn thăng hạng bài đăng trong gói sẽ được tính giá =  

Giá gói + Giá thăng hạng (1)  

 

Chi tiết giá thăng hạng bài viết trong Gói đặc biệt: 

Vị tríthăng hạng 
Giá thăng hạng (1) 

(triệu VNĐ) 

Tiêu điểm  4,5 

Top 1  3,1 

Top 2  2,7 

Top 3  2,2 

Top 4 1,3 

Top 5  630 nghìn 

Top 6 trở xuống  Không áp dụng 
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3. Sản phẩm PR đặc biệt 

TT Loại hình Thời gian thực hiện Giá thực hiện DEMO 

1 eMagazine (tĩnh) 3 ngày 5,000,000 VNĐ Bấm xem 

2 Gifographic (động) 4 ngày 6,000,000 VNĐ Bấm xem 

3 Infographic (tĩnh) 1 ngày 1,000,000 VNĐ Bấm xem 

 

4. Các quy định chung cho bài PR trên Gamesao: 

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

- Chi phí viết bài:01triệu 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 tối đa quy định trong mỗi loại tin, bài kể trên: 

với mỗi ảnh đăng thêm sẽ cộng thêm 5% đơn giá. Giá trị cộng thêm tối đa là 40% đơn giá. 

- Chính sách đồng xuất bản: Đối với bài đồng xuất bản có cùng nội dung, cùng giờ đăng, 

trong cùng 01 ngày trên tất cả các vị trí, chuyên mục, tiểu mục khác nhau thuộc hệ thống 

Vietnamnet: giảm 50% phí đăng bài cho bài đồng xuất bản có giá trị bằng hoặc thấp hơn 

giá trị của bài đăng.  

- 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.    

 

5. Các dịch vụ gia tăng:  

5.1. 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  

Gói Số lượng từ khoá trong gói 
Đơn giá (VNĐ) 

Chưa gồm VAT 10% 

http://demo-ads.vietnamnetjsc.vn/demo-banner-VNN/Demo%20emagazine%2c%20gifo%2c%20infographic/demo%20emagazine.png
http://vietnamnet.vn/interactive/bao-hanh-mam-non-cha-me-hay-bao-ve-con-minh/index.html
http://demo-ads.vietnamnetjsc.vn/demo-banner-VNN/Demo%20emagazine%2c%20gifo%2c%20infographic/Infographic.jpg
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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 mô tả:  

 

 

5.2. 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 hiện 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. 

 

5.3. 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 

Giá 

Chưa gồm VAT 10% 

 

Vị trí Từ khoá  
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1 

Box Khảo sát, thăm dò 

đặt trong trang chuyên 

mục  

300 x 250  10,000,000VNĐ/tháng  

2 Thêm 01 khảo sát vào bài viết   500,000VNĐ/bài  
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DEMO SẢN PHẨM E-MAGAZINE (tĩnh) 

 

 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) 
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DEMO SẢN PHẨM GIFOGRAPHIC (động) 

 

 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) 
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DEMO SẢN PHẨM INFOGRAPHIC (tĩnh) 

 

 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) 

 

 


