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Là website của Cộng đồng Ô tô xe máy lớn nhất tại Việt Nam với hơn 500.000 thành viên online,
hơn 100 câu lạc bộ lớn nhỏ (chi hội) hoạt động offline thường xuyên. Cộng đồng Otofun được coi
là Cộng đồng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với các hoạt động xã hội, giao thông, thiện nguyện...
MẠNG XÃ HỘI

TRAFFIC WEBSITE
Diễn đàn Otofun
Pageviews
33.704.006
Visits
3.965.849
Visitors
1.394.456
Time on site
00:10:59
Members
500.000++

Trang tin OtofunNews
Pageviews
2.969.514
Visits
820.299
Visitors
312.639
Time on site 00:02:59

Fanpage Otofun
Fans
161.000++
Posts (/tháng) 120++
Tỉ lệ tiếp cận
>10%
Độ tuổi trung bình 27+

Group Otofun
Members 565.000++
Posts (/ngày) 800++

Kênh Youtube
Subscribed
13.000++
Clips (/tháng) 60++

PHÂN BỔ NGƢỜI DÙNG
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GÓI BANNER XUYÊN

Mã

Kích thƣớc

Vị trí
Trang tin

Diễn đàn

Chia sẻ
Mobile

3

30

N/A

3

20

300x250

N/A

3

15

300x600

N/A

3

18

B1

Top Banner

980x90

980x90

640x320

B2

Hot Banner 1

300x250

300x250

B3

Hot Banner 2

300x250

B4

Sticky Banner

300x600

B5

Gói banner
hãng xe
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Đơn giá
Chú thích
(Triệu VNĐ/ tuần)

Chọn 2 banner
(1 banner ngang và 1 banner dọc)
theo booking

Độc quyền

Định dạng
Banner:
JPEG
GIF
PNG
HTML

10

3

GÓI BANNER NHÓM
Kích thƣớc
Mã

Chia sẻ

Vị trí
Trang tin

N1

Article Banner

N2

Bottom Banner

640x320

980x250

Diễn đàn

728x90

980x250

Mobile

640x320

640x1280

1280x640

Đơn giá
Chú thích
(Triệu VNĐ/ tuần)

3

8

3

6

Định dạng
Banner:
JPEG
GIF
PNG
HTML

Banner N: Các banner hiển thị tại 1 trong 3 nhóm box dưới đây:
• Nhóm mua bán: Chợ giời, Sử dụng – Sửa chữa – Bảo dưỡng, Âm thanh – điện – nội thất, Nâng cấp ngoại thất
• Nhóm giải trí: Quán café OF, Bệnh xá OF, Câu chuyện chuyến đi, ATGT – Kinh nghiệm lái xe, CLB thủy lục – không quân,
CLB nhiếp ảnh Ô Phở, Tòa nhà CNTT
• Nhóm xe++: Trang tin OF News, Mua xe bán xế, Hai bánh xe quay, Mô tô phân khối lớn, Xe đạp, Bảo hiểm, Tài chính
ngân hàng, Bất động sản
• Đối với vị trí Bottom Banner hiển thị ở trang chủ của diễn đàn, không hiển thị ở trang chủ của News. Vị trí Aticle
Banner không hiển thị trên trang chủ.
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Lƣu ý
• Giá trên chƣa bao gồm VAT

• Cơ chế banner xuyên trang chạy trên các vị trí quy hoạch quảng cáo tương ứng thuộc:
-Trang tin Otofun News: Trang nhất; tin tức; xe mới; đánh giá xe; khám phá; chơi xe; Công nghệ; tư vấn; bạn đọc viết;
thị trường 24/7.
-Trang diễn đàn: Trang nhất; Trên từng cây số; Công nghệ cuộc sống; Độ xe và sử dụng xe; motor, xe máy và cả xe
đạp; Thông tin thị trường – Rao vặt; Funland
- Giao diện Otofun News và diễn đàn trên mobile (chỉ hiển thị các banner ngang): Các chuyên mục tương ứng bản
dành cho máy tính

•Thông tin về banner
- Quảng cáo chỉ hiển thị dưới các định dạng banner JPEG, GIF, PNG, HTML. Đối với banner dạng video/ rich media
chỉ áp dụng tại vị trí Bottom Banner
- Cơ chế hiển thị banner: Chia sẻ 3 theo lượt load trang
- Dung lượng banner không quá 80 KB
- Chi phí thiết kế banner: 1.000.000 VND/ bộ; Resize: 300.000 VND/ kích thước
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BÁO GIÁ TIN TÀI TRỢ
Mã

Ngành hàng

Ngành hàng liên quan đến xe:
TTT1 + Ô tô
+ Xe 2, 3 bánh
+ Phụ tùng, phụ kiện

TTT2

TTT3
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Ngành hàng tiêu dùng:
+ Điện tử, công nghệ
+ Thời trang, mỹ phẩm, làm đẹp
+ Gia dụng, nội – ngoại thất
Ngành hàng khác:
+ Xây dựng, BĐS, Tài chính ngân hàng,
Bảo hiểm
+ Thuốc và thực phẩm chức năng
+ Dịch vụ (ăn uống, du lịch, khách sạn, vé
máy bay…)

Vị trí

Đơn giá
(Triệu VNĐ/ tuần)

Chia sẻ

Vị trí số 1

8

3

Vị trí số 2

7

3

Vị trí số 1

6

3

Vị trí số 2

5

3

Vị trí số 1

6

3

Vị trí số 2

5

3

6

Lƣu ý:
• Giá trên chƣa bao gồm VAT
• Cơ chế hiển thị Tin Tài Trợ trên các vị trí quy hoạch quảng cáo tương ứng thuộc:
− Ngành hàng liên quan đến xe:
+ Ôtô: Box trên từng cây số (KNLX, Tình huống trên đường); Box hãng xe (lựa chọn hãng phù hợp); Box mua xe bán xế
+ Xe 2 - 3 bánh: Box trên từng cây số (KNLX, Tình huống trên đường); Box Motor, xe máy, xe đạp (Motor PKL, Hai bánh xe
quay, Xế độp); Box Chợ giời (Xe cộ)
+ Phụ tùng phụ kiện: Box Âm thanh – Điện – Nội thất; Box Độ công suất; Box Nâng cấp ngoại thất; Box Sử dụng – sửa chữa
– bảo dưỡng (Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ động cơ, Tư vấn lựa chọn và sử dụng lốp xe); Box Chợ giời (Xe cộ)
−Ngành hàng tiêu dùng:
+ Điện tử, công nghệ: Box Chợ giời (Đồ điện tử), Box CLB Nhiếp ảnh, Box Tòa nhà CNTT

+ Thời trang, mỹ phẩm, làm đẹp: Box Chợ giời (Thời trang, làm đẹp); Box Quán café Otofun
+ Gia dụng, nội thất: Box Chợ Giời (Đồ gia dụng, nội ngoại thất); Box Xây dựng, BĐS, Box Quán Café Otofun
− Ngành hàng khác:
+Thuốc và thực phẩm chức năng: Box Chợ giời (Ngành hàng khác); Box Bệnh xá OF; Box Quán café Otofun
+ Dịch vụ (ăn uống, du lịch, khách sạn, vé máy bay,): Box Chợ giời (Ngành hàng khác); Box Giải trí thư giãn (CLB mô hình,
CLB Âm thanh - hình ảnh và phi vật thể)
• Đối với nhóm ngành hàng thuốc và thực phẩm chức năng yêu cầu phải có giấy phép quảng cáo mới đƣợc đăng tin
tài trợ
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GÓI BÀI VIẾT ĐẶC BIỆT
Bài trên các chuyên mục sau của trang tin: Đánh giá xe, khám phá

Loại bài

S1

S2
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Vị trí bài trên
Otofun News

- Tin nổi bật 10 ngày
(3 ngày tin ảnh lớn)
- Tin bài mới trên trang
chủ 1 ngày
- Tin set top chuyên
mục (3 ngày)
- Tin chuyên mục (theo
thứ tự thời gian xuất bản)

- Tin nổi bật 7 ngày
(3 ngày tin ảnh lớn)
- Tin bài mới trên trang
chủ 1 ngày
- Tin set top chuyên
mục (3 ngày)
- Tin chuyên mục (theo
thứ tự thời gian xuất bản

Liên kết

Mô tả bài

- 1 tin nhúng đầu bài viết
- 1 tin liên quan chân bài
viết
- Hyper-link trong 3 bài
viết liên quan
- Chia sẻ trong 1 topic
box hãng xe/ box phù
hợp trên diễn đàn
-1 post fanpage

- Bài không hạn chế
số từ
- Chèn trực tiếp tối đa
20 ảnh
- Slide không hạn chế
ảnh cuối bài
- Cho phép chèn clip
trong bài
- KPIs tối thiểu 6.000
views

- 1 tin nhúng đầu bài viết
- 1 tin liên quan chân bài
viết
- 1 topic box hãng xe/ box
phù hợp trên diễn đàn
- 1 post fanpage

- Bài không hạn chế số
từ
- Bài viết tối đa 20 ảnh.
Cho phép chèn clip/
slide ảnh trong bài
- KPIs tối thiểu 5.000
views

Đơn giá
Chú thích
(Triệu VNĐ/ bài)

50

35

- Giá đã bao gồm chi phí
sản xuất bài (không bao
gồm video clip)
- Bài test hành trình không
quá 3 ngày (tổng hành trình
không quá 500km)
- Không bao gồm: Thuê MC
/ mẫu (theo yêu cầu), video
clip
- Cung cấp bộ ảnh đầy đủ
(full size)
- Đã bao gồm chi phí sản
xuất bài
- Bài test hành trình không
quá 1 ngày (tổng hành trình
không quá 150km)
- Không bao gồm: Thuê MC
/ mẫu (theo yêu cầu), video
clip
- Cung cấp bộ tối đa 30 ảnh
(full size)
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GÓI BÀI VIẾT ĐẶC BIỆT
Bài trên các chuyên mục sau của trang tin: Đánh giá xe, khám phá

Loại bài

S3

S4

Vị trí bài trên
Otofun News

Mô tả bài

Liên kết

- Tin bài mới trên trang chủ 1 - 1 tin nhúng đầu bài viết
ngày
- 1 tin liên quan chân bài
- Tin set top chuyên mục
viết
(1 ngày)
- 1 post fanpage
- Tin chuyên mục (theo thứ
tự thời gian xuất bản)

- Bài viết tối đa
3.000 từ, 20 ảnh
- Cho phép chèn
video clip trong bài
- KPIs tối thiểu 3.000
views

- Tin bài mới trên trang chủ 1
ngày
- Tin chuyên mục (theo thứ
tự thời gian xuất bản)

- Bài viết tối đa 1.500
từ, 10 ảnh, không
chèn slide ảnh trong
bài

Đơn giá
Chú thích
(Triệu VNĐ/ bài)

15

7

- Đã bao gồm chi phí
viết bài/ sửa bài.
- Tư liệu (nội dung, ảnh)
để viết bài do khách
hàng cung cấp

- Bài viết do khách
hàng cung cấp.
- BBT chỉ chỉnh sửa
cho phù hợp với nội
dung trang tin

Lƣu ý
 Mỗi bài viết chỉ chèn tối đa 1 hyper-link
 Báo giá trên chỉ áp dụng cho các loại bài đặc biệt (trên mục đánh giá xe, khám phá), giá chưa bao gồm VAT
 Đối với bài S4, khách hàng vui lòng gửi bài viết trước khi đăng ít nhất 2 ngày làm việc, bài viết phải được Ban biên
tập (BBT) kiểm duyệt và chỉnh sửa trước khi đăng.
 Đối với bài S3, khách hàng đặt viết bài (đã có hình ảnh mô tả) trước khi đăng ít nhất 5 ngày làm việc
 Đối với bài S1, S2, khách hàng đặt sản xuất tin/ bài trước khi đăng ít nhất 2 tuần
 Bài đã xuất bản chỉ sửa lại tối đa 1 lần trong vòng 24 giờ
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GÓI BÀI VIẾT CƠ BẢN
Bài đăng tin trên các chuyên mục sau của trang tin: Tin tức, xe mới, chơi xe, công nghệ, tư vấn, Thị trường 24/7

Loại bài

PR1

PR2
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Vị trí bài trên
Otofun News
-Tin nổi bật trang chủ 3
ngày (1 ngày tin ảnh lớn)
- Tin bài mới trên trang
chủ 1 ngày
- Khu vực tin xe mới/
chơi xe trên trang chủ 3
ngày
- Tin set top chuyên mục
(3 ngày)
- Tin chuyên mục (theo
thứ tự thời gian xuất bản)

- Tin bài mới trên trang
chủ 1 ngày
- Khu vực tin xe mới/
chơi xe trên trang chủ 3
ngày
- Tin set top chuyên mục
(1 ngày)
- Tin chuyên mục (theo
thứ tự thời gian xuất
bản)

Liên kết
- 1 tin nhúng đầu bài viết
- 1 tin liên quan chân bài
viết
- Hyper-link trong 3 bài
viết liên quan
- 1 topic box hãng xe/ box
phù hợp trên diễn đàn
- 1 post fanpage

-1 tin nhúng đầu bài viết
- 1 tin liên quan chân bài
viết
- 1 post fanpage

Mô tả bài

Đơn giá
(Triệu VNĐ/ bài)

- Bài viết không quá
3.000 từ
- Bài viết tối đa 20 ảnh
- Cho phép chèn video
clip/ slide ảnh trong bài
- Có thể chèn
Infographics
- KPIs tối thiểu 3000
views

- Bài viết không quá
1.500 từ
- Bài viết tối đa 20 ảnh
- Cho phép chèn video
clip/ slide ảnh trong bài
- Có thể chèn
Infographics
- KPIs tối thiểu 2000
views

25

15

Chú thích

- Đã bao gồm chi phí sản
xuất bài (viết bài, chụp
ảnh mô tả tại nội thành
Hà Nội)/ thiết kế
Infographics
- Cung cấp bộ tối đa 20
ảnh (full size)
- Không bao gồm: Thuê
MC/ mẫu (theo yêu cầu),
sản xuất video clip
- Đã bao gồm chi phí viết
bài/ sửa bài/ thiết kế Info
graphics.
- Tư liệu (nội dung, ảnh)
để viết bài do khách
hàng cung cấp
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GÓI BÀI VIẾT CƠ BẢN
Bài đăng tin trên các chuyên mục sau của trang tin: Tin tức, xe mới, chơi xe, công nghệ, tư vấn, Thị trường 24/7

Loại bài

PR3

PR4

Vị trí bài trên
Otofun News
- Tin bài mới trên trang
chủ 1 ngày
- Tin chuyên mục (theo
thứ tự thời gian xuất bản)

- Bài thị trường 24/7
- Trang chủ: Slide tin
chân trang
- Tin chuyên mục Thị
trường 24/7

Liên kết

Mô tả bài

Đơn giá
(Triệu VNĐ/ bài)

- Bài viết tối đa 1.500
từ, 10 ảnh, không chèn
slide ảnh trong bài

7

- Bài viết tối đa 1.000
từ, 10 ảnh, không chèn
slide ảnh trong bài

3

Chú thích

- Bài viết do khách
hàng cung cấp.
- BBT chỉ chỉnh sửa
cho phù hợp với nội
dung trang tin

Lƣu ý
• Báo giá trên chỉ áp dụng cho các loại bài không thuộc gói bài đặc biệt, giá chưa bao gồm VAT
• Mỗi bài viết chỉ chèn tối đa 1 hyper-link
• Đối với bài PR4, khách hàng vui lòng gửi bài viết trước khi đăng ít nhất 1 ngày làm việc,
• Đối với bài PR3, khách hàng vui lòng gửi bài viết trước khi đăng ít nhất 2 ngày làm việc, bài viết phải được Ban
biên tập kiểm duyệt và chỉnh sửa trước khi đăng.
• Đối với bài PR1 và PR2, khách hàng đặt sản xuất tin/ bài trước khi đăng ít nhất 5 ngày làm việc
• Bài đã xuất bản chỉ sửa lại tối đa 1 lần trong vòng 24 giờ
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GÓI BÀI VIẾT FACEBOOK
Bài đăng (post) trên fanpage của Otofun & chia sẻ sang Group Otofun

Loại bài

Mô tả bài trên
Fanpage

Mô tả bài trên
Group

Cam kết

Đơn giá
(Triệu VNĐ/ bài)

Dạng báo cáo

FB1

Post không kèm link
(hoặc link trên Otofun.net)

Tiếp cận tối thiểu
14.000 fans

3

Chụp ảnh chi tiết số liệu
bài Post trên Fanpage

FB2

Post kèm link do khách
hàng cung cấp

Tiếp cận tối thiểu
17.000 fans

5

Chụp ảnh chi tiết số liệu
bài Post trên Fanpage

FB3

Post kèm link do khách
hàng cung cấp
(hoặc link trên Otofun.net)

Tiếp cận tối thiểu
20.000 fans

7

FB4

Quản lý và cam kết hiệu
quả tương tác post

Chia sẻ sang Group
Otofun bằng nick
Fanpage

Lượng tương tác
(Like, share, comment,
click,view,…)

Liên hệ

Chụp ảnh chi tiết số liệu
bài Post trên Fanpage

Chụp ảnh chi tiết số liệu
bài Post trên fanpage và
trên Tool quảng cáo

Lƣu ý
• Giá chưa bao gồm VAT
• Post được duy trì trên fanpage trong vòng 1 tháng
• Khách hàng gửi nội dung đăng trước khi đăng tối thiểu 1 ngày làm việc
• Nội dung đã đăng chỉnh sửa tối đa 1 lần trong vòng 24 giờ sau khi đăng
• Thời gian gửi báo cáo tối thiểu 7 ngày từ lúc đăng bài.
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GÓI BÀI VIẾT DIỄN ĐÀN
Áp dụng cho bài đăng (thread) tại các box được quy hoạch trên diễn đàn Otofun

Mã

T1

T2
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Hạng mục

Đăng nội dung
thông thường

Đăng nội dung
chuyên sâu

Mô tả

Đơn giá
(Triệu VNĐ)

- Duy trì bài viết thường (Nomal
Thread) tối đa 1 tháng trên các khu
vực:
Xây dựng - Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo hiểm
Bệnh xá OF
Quán cafe Otofun
CLB Nhiếp ảnh OF (Ô Phở)
Tòa nhà Công nghệ Thông tin
Trung tâm Thể dục Thể thao
- Duy trì bài viết thường (Nomal Thread)
tối đa 1 tháng trên các khu vực:
Câu chuyện chuyến đi
Công nghệ - Kỹ thuật
Sử dụng - Bảo Dưỡng - Sửa chữa
Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ động cơ
Tư vấn, lựa chọn và sử dụng lốp xe
Box hãng xe – hãng phù hợp

8

10

Chú thích
- Nội dung đăng do khách hàng
cung cấp
- Nội dung do OTVTT biên tập lại
cho phù hợp với văn hóa của
diễn đàn Otofun
- Nội dung đăng tại #1 không quá
300 từ, 5 ảnh

- Nội dung đăng do khách hàng
cung cấp
- Nội dung do OTVTT biên tập lại
cho phù hợp với văn hóa của
diễn đàn Otofun
- Nội dung đăng tại #1 không quá
300 từ, 5 ảnh
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GÓI BÀI VIẾT DIỄN ĐÀN
Áp dụng cho bài đăng (thread) tại các box được quy hoạch trên diễn đàn Otofun

Mã

T3

T4

T5

T6
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Hạng mục

Mô tả

Đơn giá
(Triệu VNĐ)

- Duy trì bài viết dính (Sticky
Thread) tối đa 1 tháng trên
các khu vực nội dung chuyên
sâu

15

Loa thông báo

- Vị trí tin dính toàn diễn đàn
- Mỗi nội dung đăng không quá
4 tuần
- Đơn giá theo tuần

20

Chăm sóc 1

- Cam kết KPIs cho gói đăng
T2, T3 ở mức:
Lượt xem: 2000 views
Lượt comment: 100

Đăng nội
dung dính

Chăm sóc 2

- Cam kết KPIs cho gói đăng
T2, T3 ở mức:
Lượt xem: 5000 views
Lượt comment: 200

10

20

Chú thích

- Nội dung đăng do khách hàng
cung cấp, thông tin đăng dạng tin
thông báo chính thống, hoặc những
nội dung thiết thực cho cộng đồng
- Nội dung do BQT biên tập lại cho
phù hợp với văn hóa của diễn đàn
Otofun
- Nội dung đăng tại #1 không quá
500 từ, 10 ảnh

- Bao gồm xây dựng kịch bản nội
dung theo mục tiêu khách hàng
cung cấp
- Không bao gồm chi phí đăng bài

- Bao gồm xây dựng kịch bản nội
dung theo mục tiêu khách hàng
cung cấp
- Không bao gồm chi phí đăng bài
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GÓI BÀI VIẾT DIỄN ĐÀN
Áp dụng cho bài đăng (thread) tại các box được quy hoạch trên diễn đàn Otofun

Mã

T7

T8

Hạng mục

Mở Sub-box
(Khu vực hãng xe)

Chăm sóc sub-box

Mô tả
-Tạo khu vực thảo luận riêng
cho thương hiệu của khách
hàng
Khách hàng chủ động chăm sóc
sub-box bằng cách đăng bài và
thu hút thảo luận
Đơn giá theo tháng

- Chăm sóc sub-box theo yêu
cầu của khách hàng

Đơn giá
(Triệu VNĐ)

40

Liên hệ

Chú thích
- Khách hàng cam kết đăng tối thiểu
20 bài (không hạn chế mức tối đa)
- BQT được phép chỉnh sửa nội
dung cho phù hợp với văn hóa diễn
đàn hoặc xóa các nội dung đăng
không phù hợp
Yêu cầu khách hàng mua tối thiểu
03 tháng trở lên
- Thiết kế ảnh cover
- Lập kịch bản đăng nội dung dài
hạn
- Viết bài và đăng bài theo lịch
kịch bản (đã thống nhất với khách
hàng)
- Chăm sóc từng bài viết
- Báo cáo tổng hợp KPIs của
sub-box

Lƣu ý
•Giá chưa bao gồm VAT
•Khách hàng gửi duyệt nội dung/ chủ đề trước khi đăng tối thiểu 2 ngày, nội dung do Ban quản trị (BQT) diễn đàn duyệt
•Đối với gói chăm sóc T5, T6, khách hàng đặt trước khi lên bài tối thiểu 5 ngày
•Đối với gói chăm sóc sub-box T8, khách hàng đặt hàng trước khi mở sub-box tối thiểu 15 ngày
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KHUNG CHI PHÍ SẢN XUẤT
Chi phí áp dụng cho việc sản xuất tin/ bài/ ảnh/ video/ infographics… trên Otofun.net

Mã

Hạng mục

Mô tả

Đơn giá
(Triệu VNĐ)

Chú thích
Chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn ở
đối với sự kiện ngoài nội thành Hà
Nội

P1

Sản xuất bài trực tiếp
(live) cho sự kiện ngắn

Tin và ảnh trực tiếp từ hiện
trường (cho 1 sự kiện diễn ra
trong 2h)

P2

Sản xuất bài trực tiếp
(live) cho sự kiện dài

Tin và ảnh trực tiếp từ hiện
trường (cho 1 sự kiện diễn ra
trên 2h

P3

Viết bài đặc biệt (S4)

Viết bài theo quy chuẩn đăng
trên mục đánh giá xe/ khám phá

3

Tư liệu nội dung và hình ảnh… do
khách hàng cung cấp

P4

Viết bài cơ bản (loại 3)

Bài viết theo quy chuẩn đăng
trên các mục còn lại

2

Tư liệu nội dung và hình ảnh… do
khách hàng cung cấp

P5
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Chụp hình cơ bản

Chụp hình sản phẩm nội/ ngoại
thất/ chi tiết

10

Liên hệ

15

Chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn ở
đối với sự kiện ngoài nội thành Hà
Nội
Yêu cầu cụ thể

Tối đa 30 ảnh (cung cấp hình
full-size cho khách hàng)
Không bao gồm mẫu ảnh, ngoại
cảnh do đội thực hiện tự sắp đặt ý
tưởng chụp tại Hà Nội
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GÓI BÀI VIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT
Chi phí áp dụng cho việc sản xuất tin/ bài/ ảnh/ video/ infographics… trên Otofun.net

Hạng mục

Mã

P6

Chụp hình theo
yêu cầu riêng

Mô tả
Yêu cầu cụ thể

Đơn giá
(Triệu VNĐ)
Liên hệ

P7

Thiết kế Infographics

Thiết kế dựa trên tư liệu, nội
dung và hình ảnh… do khách
hàng cung cấp (hoặc mô tả cụ
thể)

P8

Sản xuất video viral

Theo yêu cầu cụ thể

Liên hệ

P9

Sản xuất video đánh giá
sản phẩm

Theo yêu cầu cụ thể

Liên hệ

2

Chú thích
Số lượng ảnh/dàn dựng, mẫu ảnh,
địa điểm theo yêu cầu

Chưa bao gồm chi phí bản quyền
ảnh (nếu có)

Lƣu ý
• Giá trên chưa bao gồm VAT
• Để đảm bảo thời gian sản xuất, khách hàng vui lòng đặt hàng trước khi lên bài 5 ngày làm việc (đối với viết
bài), tối thiểu 10 ngày làm việc (đối với chụp hình), tối thiểu 30 ngày làm việc (đối với video).
• Hai bên thống nhất lịch sản xuất trước khi ký kết hợp đồng thực hiện
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