
 

 

 

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty CP Truyền thông VietNamNet  

Hà Nội : Tầng 4, toà nhà C’Land, 156 ngõ Xã Đàn 2, Đống Đa -  ĐT: 04 37 727 988 
TP.HCM: 51 Trương Định, Quận 3 – ĐT: 08 54 043 910 

Sản phẩm PR ưu việt 



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 

BÁO GIÁ INFOBOX  
Theo Quyết định số:      53      /QĐ-VNN.,JSC 

 

 2 

BÁO GIÁ INFOBOX 
 

Infobox là box tin chứa các bài PR. Khi click vào sẽ chuyển đến tin bài chi tiết hoặc một trang 

riêng biệt.  

 

1. Infobox trên Vietnamnet.vn:  

Loại  Vị trí  Mô tả  Giá 

Infobox 

dạng nội 

dung  

Box nội dung 

trang chủ  

Xuất bản trên trang chủ báo 

Vietnamnet.vn, dưới mục “Chuyên trang 

hợp tác”. Gồm 04 tin, trong đó 01 tin có 

ảnh đại diện. Kích thước box ~ 300x210  

60 triệu/tuần  

Box nội dung tại 

chuyên mục 

nhóm 1  

Xuất bản tại một trong các chuyên mục 

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

có ảnh đại diện. Kích thước box ~ 300x210 

25 triệu/tuần  

Box nội dung tại  

chuyên mục 

nhóm 2 

Xuất bản tại một trong các chuyên mục 

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

có ảnh đại diện. Kích thước ~ 300x210 

10 triệu/tuần  

Infobox 

dạng 

banner  

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 

giống banner)  

 

Demo vị trí infobox dạng nội dung trên trang chủ Vietnamnet:  

 



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 

BÁO GIÁ INFOBOX  
Theo Quyết định số:      53      /QĐ-VNN.,JSC 

 

 3 

Demo vị trí infobox dạng nội dung trên trang chuyên mục Vietnamnet:  

 

 

2. Infobox trên các chuyên trang khác:  

Loại  Vị trí  Mô tả  Giá 

Infobox 

dạng banner  

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  

Giá banner tại vị trí 

lựa chọn x 1.2  

(quy định chia sẻ 

giống banner)  

 

3. 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 đươc̣ 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 daṇg JPG/GIF/FLASH, có dung lượng <50KB; Các 

quảng cáo đặc biệt có dung lượng <100 KB 

- Chi phí thiết kế i nfobox: 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 lươṇg không quá 3MB/ 

video 
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- Khách hàng mua Infobox được tặng kèm: 

 01 trang tiểu mục thuộc trang mua infobox chứa các bài PR của khách hàng, có tên 

riêng theo yêu cầu của khách hàng và phù hợp với nội dung báo Vietnamnet và các 

chuyên trang.  

 Trang tiểu mục có cấu trúc url:  

http://vietnamnet.vn/vn/tên-chuyên-mục/tên-trang hoặc  

http://2Sao.vn/vn/tên-chuyên-mục/tên-trang hoặc  

http://Tintuconline.com.vn/vn/tên-chuyên-mục/tên-trang 

Ví dụ trang “Cẩm nang du học” trên Vietnamnet: 

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/cam-nang-du-hoc 

 Trang tiểu mục không được Xuất bản trên trang chủ báo Vietnamnet hoặc chuyên 

trang dưới bất kỳ hình thức nào khác ngoài Infobox. 

- Tin bài của Infobox được lưu tại trang tiểu mục của báo VietNamNet hoặc các chuyên trang 

phải tuân theo quy định chung cho tin bài PR.  

 

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/cam-nang-du-hoc

