BÁO GIÁ QUẢNG CÁO

NATIVE ADS
Sponsored Link
InfoBox
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NATIVE ADS là gì?
Là sản phẩm quảng cáo tự nhiên có hình thức hiển thị hòa
quyện tốt với giao diện của website, tạo cảm giác thân
thiện cho người dùng, từ đó thúc đẩy khả năng tương tác
của người dùng hơn so với quảng cáo thông thường.

Thu hút sự chú ý của
người dùng lâu hơn

Tăng tỷ lệ nhận
diện thương hiệu

21%

52%

18%

Tăng tỉ lệ mua hàng

32%

Người dùng sẵn sàng
chia sẻ với bạn bè

2

DẠNG SPONSORED LINK

NATIVE ADS

SPONSORED LINK
Mô tả
• Tin tài trợ (hay Sponsored Link) là hình thức quảng cáo đường dẫn tin bài xuất hiện
một cách tự nhiên dưới dạng tin bài liên quan, được đặt dưới các tin bài chi tiết khác.
• Tin tài trợ được gắn kèm tên sản phẩm/thương hiệu và text “Tài trợ” ở dưới tiêu đề

Tin tài trợ trên Desktop VietNamNet
TIN TÀI TRỢ XUYÊN TRANG VIETNAMNET.VN
Chia sẻ

Giá 1 link/ngày
(VNĐ)

DEMO

Tin giữa bài (1 hoặc 2)

1

12.000.000

BẤM XEM

Tin khác 1

1

9.000.000

BẤM XEM

Tin khác 2

1

9.000.000

BẤM XEM

Tin khác 3

1

7.000.000

BẤM XEM

Loại tin tài trợ

TIN TÀI TRỢ MUA LẺ MỤC TRÊN VIETNAMNET.VN
Loại tin tài trợ

Chia sẻ

Giá 1 link/ngày (VNĐ)
Mục nhóm 1

Mục nhóm 2

DEMO

Tin giữa bài
(1 hoặc 2)

1

5.000.000

3.000.000

BẤM XEM

Tin khác 1

1

4.000.000

2.000.000

BẤM XEM

Tin khác 2

1

4.000.000

2.000.000

BẤM XEM

Tin khác 3

1

3.000.000

1.500.000

BẤM XEM
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Tin tài trợ trên Mobile VietNamNet
Chia sẻ

Giá 1 link/ngày
(VNĐ)

DEMO

Tin giữa bài (1 hoặc 2)

1

12.000.000

BẤM XEM

Tin khác 1

1

9.000.000

BẤM XEM

Tin khác 2

1

9.000.000

BẤM XEM

Tin khác 3

1

7.000.000

BẤM XEM

Loại tin tài trợ

CÁC LOẠI CHUYÊN MỤC ÁP DỤNG SPONSORED LINK
 Chuyên mục nhóm 1 gồm:
• Thời sự, Pháp luật, Công nghệ , Kinh doanh, Đời sống, Giáo dục, Giải trí, Bảo vệ
người tiêu dùng, Thế giới
• Khách hàng chọn chuyên mục loại 1: chọn 1 trong số các chuyên mục kể trên
 Chuyên mục nhóm 2 gồm:
• Bạn đọc, Thể thao, Sức khoẻ, Xe
• Khách hàng chọn chuyên mục loại 2: chọn 1 trong số các chuyên mục kể trên
(Không áp dụng mục Chính trị, Thông tin truyền thông, Tuần Việt Nam)

Ghi chú
- Giá trên chưa bao gồm VAT và chi phí xuất bản
- Tin bài quảng cáo: có thể là bài viết đăng trên hệ thống website của Vietnamnet hay
các bài viết đăng trên website của khách hàng, không chấp nhận tin bài đăng trên các
báo khác.
- Kiểm duyệt : nội dung của tin bài phải được kiểm duyệt trước khi quảng cáo. Các nội
dung nhạy cảm (ví dụ như thuốc tăng lực, bao cao su, casino ...) sẽ không được

duyệt quảng cáo.
- Cung cấp đầy đủ Giấy phép sản phẩm, giấy phép quảng cáo … theo quy định của luật
quảng cáo trước khi xuất bản.
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NATIVE ADS

DẠNG SPONSORED LINK

Demo Tin tài trợ Desktop VietNamNet

Demo Tin tài trợ giữa bài (Desktop)
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DẠNG SPONSORED LINK

Demo Tin tài trợ Desktop VietNamNet

Tin khác 1

Demo Tin tài trợ ở mục Tin khác
(Desktop)

Tin khác 2

Tin khác 3
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Demo Tin tài trợ Mobile VietNamNet

Demo Tin tài trợ giữa bài

Demo Tin tài trợ ở mục Tin khác
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Tin tài trợ trên 2Sao và Tintuconline
Hình thức

Tin tài trợ xuyên trang 2Sao và Tintuconline
Desktop

Mobile

Tin giữa bài

2.000.000đ/link/ngày

3.500.000đ/link/ngày

Tin khác 1

2.000.000đ/link/ngày

3.500.000đ/link/ngày

Tin khác 2

2.000.000đ/link/ngày

3.500.000đ/link/ngày

Tin khác 3

2.000.000đ/link/ngày

3.500.000đ/link/ngày

2Sao
TTOL

2Sao
TTOL

DEMO

Ghi chú
- Giá trên chưa bao gồm VAT và chi phí xuất bản
- Tin bài quảng cáo: có thể là bài viết đăng trên hệ thống website của Vietnamnet hay
các bài viết đăng trên website của khách hàng, không chấp nhận tin bài đăng trên các
báo khác.
- Kiểm duyệt : nội dung của tin bài phải được kiểm duyệt trước khi quảng cáo. Các nội
dung nhạy cảm (ví dụ như thuốc tăng lực, bao cao su, casino ...) sẽ không được
duyệt quảng cáo.

- Cung cấp đầy đủ Giấy phép sản phẩm, giấy phép quảng cáo … theo quy định của luật
quảng cáo trước khi xuất bản.
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Demo Tin tài trợ trên Desktop 2Sao >> Bấm xem

Demo Tin tài trợ giữa bài

Demo Tin tài trợ ở mục Tin khác
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Demo Tin tài trợ trên Mobile 2Sao >> Bấm xem

Demo Tin tài trợ giữa bài

Demo Tin tài trợ ở mục Tin khác
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Demo Tin tài trợ trên Desktop Tintuconline >> Bấm xem

Tin khác 1
Tin giữa bài

Demo Tin tài trợ giữa bài

Tin khác 2

Tin khác 3

Demo Tin tài trợ ở mục Tin khác
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Demo Tin tài trợ trên Mobile Tintuconline >> Bấm xem

Demo Tin tài trợ giữa bài

Demo Tin tài trợ ở mục Tin khác
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INFOBOX
Mô tả
InfoBox là sản phẩm quảng cáo có bố cục tự nhiên, thân thiện được thể hiện dưới dạng
box tin kết hợp hình ảnh và các tin bài. Khi click vào sẽ chuyển đến tin bài chi tiết hoặc một
trang riêng biệt.

InfoBox trên VietNamNet
Loại

Vị trí

Mô tả

Giá

DEMO

60 triệu/tuần

BẤM XEM

25 triệu/tuần

BẤM XEM

10 triệu/tuần

BẤM XEM

Xuất bản trên trang chủ báo
Box nội dung

Vietnamnet.vn, dưới mục “Chuyên trang

trang chủ

hợp tác”. Gồm 04 tin, trong đó 01 tin có
ảnh đại diện. Kích thước box ~ 300x210

Infobox
dạng nội
dung

Box nội dung tại Xuất bản tại một trong các chuyên mục

chuyên mục

thuộc nhóm 1. Gồm 04 tin, trong đó 01 tin

nhóm 1

có ảnh đại diện. Kích thước box ~ 300x210

Box nội dung tại Xuất bản tại một trong các chuyên mục

Infobox

dạng
banner

chuyên mục

thuộc nhóm 2. Gồm 04 tin, trong đó 01 tin

nhóm 2

có ảnh đại diện. Kích thước ~ 300x210

Các vị trí banner
có kích thước:
300x250 hoặc
300x600

Hiển thị tại vị trí các banner được lựa chọn

Có cấu trúc gồm danh sách các tin bài đi
kèm ảnh đại diện tin bài

Giá banner tại vị
trí lựa chọn x 1.2
(quy định chia sẻ

BẤM XEM

giống banner)

InfoBox trên các chuyên trang khác
Loại
Infobox
dạng
banner

Vị trí

Mô tả

Giá

DEMO

Các vị trí banner

Hiển thị tại vị trí các banner được

Giá banner tại vị

có kích thước:

lựa chọn

trí lựa chọn x 1.2

Trên 2sao

300x250 hoặc

Có cấu trúc gồm danh sách các

(quy định chia sẻ

Trên Tintuconline

300x600

tin bài đi kèm ảnh đại diện

giống banner)
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Quy định chung cho InfoBox
• Tin bài cập nhật mới hàng tuần không quá 03 bài/tuần
• Thời gian gửi infobox: Trước 03 ngày
• Thời gian mua quảng cáo dưới 07 ngày được tính tròn 01 tuần
• Chuẩn Infobox dạng nội dung: bố cục theo mẫu nội dung của báo Vietnamnet, gồm 4
tin. Trong đó 1 tin có ảnh đại diện, 3 tin không có ảnh đại diện.
• Chuẩn Infobox dạng banner: thiết kế dạng JPG/GIF/FLASH, có dung lượng <50KB; Các
quảng cáo đặc biệt có dung lượng <100 KB
• Chi phí thiết kế infobox: 2,000,000 VNĐ/ box flash tiêu chuẩn; 1,000,000VNĐ/ Resize
box + Chi phí hosting video trong box: 5,000,000 VNĐ/ tuần, dung lượng không quá
3MB/ video
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DẠNG INFOBOX

Demo vị trí InfoBox dạng nội dung trên trang chủ Vietnamnet

Demo vị trí InfoBox dạng nội dung trên trang chuyên mục Vietnamnet:
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DẠNG INFOBOX

Demo InfoBox dạng banner 300x250 trên VietNamNet

Demo InfoBox dạng banner 300x600 trên VietNamNet
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DẠNG INFOBOX

Demo InfoBox dạng banner 300x250 trên 2Sao

Demo InfoBox dạng banner 300x600 trên 2Sao
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DẠNG INFOBOX

Demo vị trí InfoBox dạng banner 300x250 trên Tintuconline

Demo vị trí InfoBox dạng banner 300x600 trên Tintuconline
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