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BÁO GIÁ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG TRÊN PHỤ NỮ 30 PLUS

I. ĐĂNG BÀI PR TRUYỀN THÔNG
1. Giới thiệu
-

Ngày nay, việc đăng các bài viết PR, bài viết truyền thông trên các trang báo,
các chuyên trang điện tử được ưa chuộng. Bởi thời đại công nghệ đi sâu vào
cuộc sống, việc tiếp nhận thông tin cuộc sống từ các kênh truyền thông điện
tử đã và đang trở thành sự tất yếu. Và đó là lý do mà các khách hàng, đối tác,
doanh nghiệp, những người nổi tiếng, người của công chúng... quan tâm hơn
đến việc đăng bài PR truyền thông. Đó là một trong những cách giúp họ kết
nối nhanh nhất, đi vào tâm thức, tiềm thức của khách hàng, của fan hâm
mộ...nhanh và bền hơn cả.
2. Chi phí đăng bài PR trên Phụ Nữ 30 Plus http://phunu30plus.vn/

-

Bài dạng tin tức, thông tin hoạt động: 2 triệu
+ Bài dưới 600 chữ, có tối đa 3 ảnh, không có video. Bài do đối tác xây dựng
gửi về và chúng tôi hỗ trợ biên tập lại cho chuẩn văn phong, chuyên môn báo
chí.
+ Bài đã đăng không sửa lại nội dung. Trong trường hợp bài cần chúng tôi xây
dựng (viết) thì chi phí + 1 triệu.
+ Bài có nội dung video + 1 triệu (yêu cầu thời lượng video không quá 5 phút,
dung lượng không quá 4Mb).
+ Chuyên mục để đăng bài sẽ được thống nhất để phù hợp với nội dung.
+ Bài muốn thêm vào mục Nội dung được đề xuất + 200k/ngày
(Bài sẽ hiển thị ở khu vực bài đăng được đề xuất bên phải ở tất cả các trang
nhằm thu hút sự chú ý của người đọc). Hình mô tả bên dưới:

-

Bài dạng PR cá nhân, hoặc doanh nghiệp, hoặc dạng review sản phẩm,
cơ sở...: 5 triệu
+ Bài có độ dài từ 700 – 1300 chữ. Tối đa 5 ảnh, không có nội dung video.
+ Bài do đối tác tự xây dựng và được chúng tôi hỗ trợ biên tập lại theo đúng
văn phong, chuyên môn báo chí.
+ Hoặc bài có thể do chúng tôi xây dựng, viết bài cho đối tác theo định hướng
được thống nhất chung.
+ Bài có nội dung video + 2 triệu (yêu cầu thời lượng video không quá 10 phút,
dung lượng không quá 4Mb).
+ Chuyên mục để đăng bài sẽ được thống nhất để phù hợp với nội dung.
+ Bài muốn thêm vào mục Nội dung được đề xuất + 200k/ngày
(Bài sẽ hiển thị ở khu vực bài đăng được đề xuất bên phải ở tất cả các trang
nhằm thu hút sự chú ý của người đọc). Hình mô tả bên dưới:

II. TREO BANNER QUẢNG CÁO
1. Giới thiệu
-

-

Banner quảng cáo là hình thức treo các thông tin quảng cáo cho cá nhân,
doanh nghiệp, đơn vị...bằng hình ảnh trên các website, các kênh truyền
thông mạng.
Phunu30plus.vn – Kênh thông tin Phụ nữ trưởng thành là một MXH có
lượng truy cập tốt, thường xuyên và thường là những người phụ nữ trưởng
thành, đã hoặc sắp là những người chủ gia đình. Đó chính là cơ sở để các
đối tác tham gia quảng cáo hình thức này có cơ hội đem sản phẩm, thương
hiệu, đơn vị của mình tiếp cận nhanh hơn, nhiều hơn với người dùng
internet – những khách hàng tiềm năng của họ...

2. Chi phí treo Banner trên Phụ Nữ 30 Plus http://phunu30plus.vn/
a. Top Banner trang chủ (728 x 90px): 5 triệu/10 ngày - 8 triệu/20 ngày
- 12 triệu/30 ngày. (Xuyên suốt hiển thị tất cả các trang).
b. Right Banner trang chủ (vị trí 1,2,3) – (300 x 250px): 2 triệu/10 ngày
- 4 triệu/20 ngày - 5 triệu/30 ngày. (Xuyên suốt hiển thị tất cả các
trang, ngoài trừ các trang đặc thù đã được đăng ký độc quyền).
c. Right Banner trang chủ (vị trí từ 4) - (300 x 250px): 1 triệu/10 ngày
- 2 triệu/20 ngày - 2,5 triệu/30 ngày. (Xuyên suốt hiển thị tất cả các
trang, ngoài trừ các trang đặc thù đã được đăng ký độc quyền).
d. Center Banner trang chủ (vị trí 1, 2) – (750 x 200px): 2 triệu/10 ngày
- 4 triệu/20 ngày - 5 triệu/30 ngày. (Hiển thị trên trang chủ)
e. Center Banner trang chủ (vị trí từ 3) - (750 x 200px): 1 triệu/10 ngày
– 2 triệu/20 ngày - 2,5 triệu/30 ngày. (Hiển thị trên trang chủ)
f. Treo banner lồng vào giữa hoặc cuối tất cả bài viết: 3 triệu/10 ngày
- 6 triệu/20 ngày - 7 triệu/30 ngày.
g. Center trang tỉnh thành/vùng miền (vị trí 1,2) – (750 x 200): 2
triệu/30 ngày. (Hiển thị trên trang chủ tỉnh thành/vùng miền đăng ký)
h. Center trang tỉnh thành/vùng miền (vị trí từ 3) – (750 x 200): 1
triệu/30 ngày. (Hiển thị trên trang chủ tỉnh thành/vùng miền đăng ký)
i. Right Banner trang tỉnh thành/vùng miền (vị trí 1,2,3) - (300 x
250px): 2 triệu/30 ngày. (Hiển thị các tại các bài viết thuộc trang/mục
các tỉnh thành/vùng miền này)
j. Right Banner 1 trang tỉnh thành/vùng miền (vị trí từ 4) - (300 x
250px): 1 triệu/30 ngày. (Hiển thị các tại các bài viết thuộc trang/mục
các tỉnh thành/vùng miền này)

Lưu ý: Việc treo banner không áp dụng cho các chuyên mục, các trang hoặc bài
viết đã được giao hoàn toàn cho đối tác khác.
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4.
-

Lưu ý và thanh toán
Báo giá này có hiệu lực từ 01/10/2018 cho đến khi có báo giá thay đổi.
Báo giá này chưa bao gồm 10% thuế VAT
Tất cả các hợp đồng có giá trị <= 7 triệu VNĐ thanh toán bằng tiền mặt và
thanh toán 100% hợp đồng ngay sau khi ký kết.
Các hợp đồng có tổng giá trị <=29 triệu thanh toán bằng chuyển khoản và
thanh toán 70% tổng giá trị hợp đồng ngay sau khi ki kết.
Các hợp đồng có tổng giá trị từ 30 triệu thanh toán bằng chuyển khoản và
thanh toán 55% tổng giá trị hợp đồng ngay sau khi ký kết.

