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BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ
TẠP CHÍ CAO SU VIỆT NAM (www.tapchicaosu.vn)

1. Banner
- Áp dụng từ ngày 01/01/2017.
- Bảng giá này đã bao gồm thuế VAT.
- Thời lượng quảng cáo: Theo tháng (thời gian quảng cáo dưới 1 tháng
được tính thành 1 tháng)
STT

1.
2.
3.
4.
5.

Vị trí

Banner số 1
Banner số 2
Banner số 3
Banner số 4
Banner từ số 5 đến
số 14

Kích thước
(Pixel, rộng- cao)

300 x 120
728 x 90
620 x 100
620 x 100
300 x 200

Đơn giá
(triệu VND/tháng)

Trang chủ
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
3.000.000

Trang trong
8.000.000
6.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000

* Khuyến mãi từ ngày 01/06/2017 đến tháng ngày 31/12/2017:
- Miễn phí thiết kế banner
- Miễn phí viết bài PR trên báo in và trang tin điện tử
- Quảng cáo 3 tháng liên tiếp được khuyến mãi thêm 15 ngày
- Quảng cáo 5 tháng liên tiếp được khuyến mãi thêm 30 ngày

2. Bản tin truyền hình
2.1 CLIP QUẢNG CÁO NGẮN
- Nội dung: Hình ảnh, âm thanh về sản phẩm, dịch vụ, slogan.
- Thời lượng: Từ 5 -10 giây, phát vào trước, trong và sau mỗi bản tin hàng tuần.
- Chi phí: 12 triệu đồng/ 1 tháng, gồm 4 bản tin (đã bao gồm VAT).
hoặc 25 triệu đồng/3 tháng, gồm 12 bản tin.
2.2 CHÈN LOGO
- Nội dung: Hình ảnh tĩnh logo doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm.
- Thời lượng: Đính kèm tại góc trái, phải màn hình xuyên suốt thời lượng bản tin.
- Chi phí: 6 triệu đồng/ 1 tháng, suốt 4 bản tin
hoặc 13 triệu đồng/3 tháng, suốt 12 bản tin (đã bao gồm VAT)..
2.3 PHÓNG SỰ TỰ GIỚI THIỆU
- Nội dung: Phóng sự truyền hình giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm,
dịch vụ, thương hiệu (hoặc theo yêu cầu cụ thể của quý doanh nghiệp).
- Thời lượng: Từ 7 - 10 phút, phát tại 1 bản tin.
- Chi phí: 15 triệu đồng/ 1 phóng sự/ 1 lần phát (đã bao gồm VAT).
5 triệu đồng/1 lần phát lặp lại tại các bản tin tiếp theo.

