BÁO GIÁ BOOKING
TRUYỀN THÔNG – QUẢNG CÁO
Bài PR & Banner - áp dụng từ 10/10/2019

© Phụ nữ 30 Plus - Mạng xã hội phụ nữ trưởng thành hoạt động theo giấy phép
của Bộ Thông tin & Truyền thông số 321/GP-BTTTT cấp ngày 24/8/2018. Trên nền

KHU VỰC MIỀN NAM

tảng mạng xã hội, Phụ Nữ 30 Plus xác định mục tiêu trở thành diễn đàn mới, sự kết
nối và chia sẻ mạnh mẽ của thành viên (user), độc giả và người dùng nhằm mang
đến những thông tin, kiến thức hữu ích, thiết thực cho những người phụ nữ đã, đang
và sẽ trưởng thành!.

 BÁO GIÁ BÀI PR
Vị trí

VIP Post

Mô tả

Báo giá/bài

Hiển thị (slide) liên tục trên trang chủ và trang chi tiết các bài viết

5.000.000đ

trong thời gian tối thiểu 3 ngày (và sẽ được hiển thị tiếp nếu như
chưa có order thay thế)

Bài thông thường

Xuất bản trong chuyên mục phù hợp, hiển thị trang chủ theo

1.800.000đ

timeline. Tối đa 1500 chữ, 04 ảnh, chèn 1 video (link youtube)

Bài E – Magazine

Thiết kế định dạng E – Magazine; không bị chèn quảng cáo tự

Cộng thêm 800.000đ

động.

Bài chèn thêm 1 video upload trực tiếp (dung lượng không quá
10mb, thời lượng không quá 10 phút.

Cộng thêm 500.000đ

Bài được Phụ Nữ 30 Plus hỗ trợ viết

Cộng thêm từ 500.000đ – 1.500.000đ

Một số lưu ý khác

 MÔ TẢ VỊ TRÍ HIỂN THỊ BÀI VIP POST

 BÁO GIÁ BANNER
Mô tả

Kích thước

Báo giá/tuần

Là cụm 4 banner nhỏ hiển thị luân phiên nhau

350 x 210/banner

3.000.000đ

(slide) và đều được backlink về website của đối

nhỏ

Vị trí

HOME 1

tác.
- Được đặt ở vị trí Home banner thứ nhất tính từ
trên kéo xuống.

HOME 2

Là cụm 4 banner nhỏ hiển thị luân phiên nhau

350 x 210/banner

(slide) và đều được backlink về website của đối

nhỏ

2.000.000đ

tác.
- Được đặt ở vị trí Home banner thứ 2 tính từ
trên kéo xuống.

HOME 3

Là cụm 4 banner nhỏ hiển thị luân phiên nhau

350 x 210/banner

(slide) và đều được backlink về website của đối

nhỏ

tác.
- Được đặt ở vị trí Home banner thứ 3 tính từ
trên kéo xuống.

1.000.000đ

HOME kế tiếp

Là cụm 4 banner nhỏ hiển thị luân phiên nhau

350 x 210/banner

(slide) và đều được backlink về website của đối

nhỏ

500.000đ

tác.
- Áp dụng cho các Home Banner đặt ở vị trí thứ
4 trở đi, tính từ trên kéo xuống.

Là tổ hợp các banner thiết kế vuông luân phiên
RIGHT BANNER
SILIDE 1,2

xuất hiện. Mỗi vị trí Right có thể hiển thị tối đa

300 x 300

300.000đ

300 x 300

500.000đ

300 x 300

400.000đ

cho 5 đối tác.
- Đối tác có quyền mua cả 5 vị trí cho riêng các
baner của mình.

- Là banner thiết kế vuông treo ở rightbanner vị
RIGHT BANNER
TĨNH 1

trí thứ 1 sau khu vực của Right banner Slide
- Đối tác có quyền mua cả 5 vị trí cho riêng các
baner của mình.

- Là banner thiết kế vuông treo ở rightbanner vị
trí thứ 2 sau khu vực của Right banner Slide

RIGHT BANNER
TĨNH 2

- Đối tác có quyền mua cả 5 vị trí cho riêng các
baner của mình.

- Là banner thiết kế vuông treo ở rightbanner vị
RIGHT BANNER
TĨNH 3

trí thứ 3 sau khu vực của Right banner Slide

300 x 300

300.000đ

300 x 300

300.000đ

- Đối tác có quyền mua cả 5 vị trí cho riêng các
baner của mình.
- Là banner thiết kế vuông treo ở rightbanner

RIGHT BANNER
TĨNH tiếp theo

từvị trí thứ 3 trở đi

sau khu vực của Right

banner Slide
- Đối tác có quyền mua cả 5 vị trí cho riêng các
baner của mình.

 MÔ TẢ HIỂN THỊ & VỊ TRÍ BANNER

 MỘT SỐ LƯU Ý:
- Báo giá này được áp dụng cho các booking lẻ. Đối với các gói truyền thông/quảng cáo đặc thù khác sẽ áp dụng các
chi phí hoặc ưu đãi khác không phụ thuộc vào báo giá này.
- Chi phí báo giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (10% VAT)
- Báo giá này (có thể) sẽ được cập nhật, thay đổi dựa trên các hoạt động thực tế.
- Báo giá này được áp dụng cho các vị trí banner quảng cáo trên trang chủ miền Bắc và các trang chi tiết khác trực
thuộc miền Bắc. Nghĩa là những trang chi tiết trực thuộc miền Trung, miền Nam có thể sẽ không nhìn thấy quảng cáo
của bạn tại miền Bắc.

 THÔNG TIN LIÊN HỆ BỘ PHẬN QUẢNG CÁO KHU VỰC PHÍA NAM:
-

Phụ trách các vấn đề về Hợp tác & truyền thông: Ms. Minh Thu
Hotline: 096.117.6066 – 0946.437.128
Thư điện tử: qc.phunu30plus@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/phunu30plus.vn/

