BẢNG BÁO GIÁ BANNER QUẢNG CÁO
VIETNAMTRAVELLER.COM.VN

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

VietnamTraveller.com.vn là diễn đàn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về du lịch, văn hóa và ẩm thực
cũng như phong cách sống, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với u hách, t đó tru ền tải th ng điệp
Việt Nam- Vẻ đ p t t n đến với thế giới.
VietnamTraveller.com.vn th ng qua góc nh n của giới doanh nhân, chu n gia và các ch nh hách
để kết nối văn hóa, u lịch và trải nghiệm. Nơi độc giả sẽ tìm th y những thông tin bổ ích cho việc quyết
định điểm đến du ngoạn lý tưởng ho c là nơi để định cư lâu ài.
T những chắt lọc tinh túy nh t về u lịch, VietnamTraveller.com.vn h ng ch đơn thuần là th ng
tin, mà hơn hết chúng tôi kiến tạo n n một phong cách hiện đại, sang trọng t những g i mở, những cái chạm
và những trải nghiệm đắt giá th ng qua các hình ảnh của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong và ngoài nước.
Đâ là nh giới thiệu hiệu quả cho các doanh nghiệp v a và nhỏ của Việt Nam đẩy mạnh quảng bá
Thương hiệu, Sản phẩm dịch vụ của Doanh nghiệp nâng cao u t n thương hiệu Doanh nghiệp.

BÁO GIÁ BANNER QUẢNG CÁO
MÔ TẢ
VỊ TRÍ

Kích thước
(pixels)

Cơ chế

Video Clip

ĐƠN GIÁ (VNĐ/2tuần)
Trang chủ
40.000.000

Top Banner 1

850 x 80

Top Banner 2

425 x 80

Banner Phải 1,2

350 x 175

30.000.000

Banner Phải 3,4

350 x 175

30.000.000

Center Banner 1

560 x 100

Center Banner 2

730 x 100

Center Banner 3

560 x 100

Chia sẻ 2

18.000.000

Center Banner 4

560 x 100

Chia sẻ 2

18.000.000

Center Banner 5

560 x 100

Chia sẻ 2

16.000.000

Center Banner 6

560 x 100

Chia sẻ 2

16.000.000

Bottom Banner

1140 x 100

Bài PR + 3 hình

40.000.000
Chia sẻ 2

Chia sẻ 2

30.000.000

20.000.000
18.000.000

30.000.000
10.000.000

Ghi chú:
- Đ t anner 3 tháng giảm 5%
- Đ t anner 6 tháng giảm 10%
- Đ t anner 9 tháng giảm 15%
- Đ t anner 12 tháng giảm 20%
Quy định chung:
- Giá tr n chưa ao gồm thuế VAT 10%
- Chế độ chia sẻ 2, 3 - ran om: luân phi n xu t hiện t 2-3 Ct cùng một vị tr , mỗi logo/ anner xu t hiện 15 giâ .
- Chi ph thiết ế:
+ Logo/ anner gif động:
500.000 VNĐ/logo ho c anner
+ Logo/banner flash:
1.000.000 VNĐ/logo ho c anner
Yêu cầu kỹ thuật đối với Logo:
- Banner/ ài viết hoàn ch nh phải gửi đến tòa soạn trước 2 ngà ể t ngà đăng trên website.

THUYẾT MINH VỊ TRÍ ĐẶT BANNER QUẢNG CÁO

Văn phòng thường trực Tp.Hồ Chí Minh:
Ánh Sao Sky, 2 Bis Ngu ễn Thị Minh Khai, P. ĐaKao, Q.1
ĐT: 028. 629 20687
Fax: 028. 629 20687
Ms. Kim Trang – 0909.249.849
Email: vietnamtraveller.hcm@gmail.com
Website: www.vietnamtraveller.com.vn

