BÁO GIÁ BÀI PR VÀ DỰ ÁN VIP
(Áp dụng từ ngày 15/7/2017 - Giá đã bao gồm VAT)
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BÁO GIÁ VÀ PHÂN LOẠI
PHÂN LOẠI BÀI PR
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LOẠI DỊCH VỤ

Dịch
vụ
khác

(VNĐ)

Phí dịch vụ
(VNĐ)

Dự án tiêu biểu (Trang Chủ)

9.900.000 VNĐ / tháng

Doanh nghiệp/nhà môi giới tiêu biểu

6.600.000 VNĐ / tháng

Dự án nổi bật (Mục tab Dự án: 5 vị trí)

5.000.000 VNĐ / tháng

Dự án mới nhất (Mục tab Dự án: 4 vị trí)

3.300.000 VNĐ / tháng

Bài viết (< 700 từ kèm theo hình ảnh minh họa)

700.000 VNĐ / bài

Danh bạ môi giới, doanh nghiệp (trang trong)

4.950.000 VNĐ / quý

Bài PR mục tin tức, xây dựng- Kiến trúc, nội ngoại thất, phong thủy

2.200.000 / bài / năm

Trụ sở chính

Văn phòng Hồ Chí Minh

Tầng 31, Keangnam Hanoi Landmark Tower,
Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tầng 8, Tòa nhà Xổ số Kiến thiết (Lottery Tower),
Số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO >>
Hotline: 043.562.5939 | Mobile: 0936.365.158

Hotline: 0948 399 096

Hotline: 083.830.8560 | Mobile: 0904.893.279
FB: https://www.facebook.com/CongtyTNHHtruyenthongNami/

BÁO GIÁ TIN RAO - BATDONGSAN.COM.VN
(Áp dụng từ ngày 15/7/2017 - Giá đã bao gồm VAT)

BÁO GIÁ TIN LẺ

I

(ĐVT: VND)

Loại tin

Phí theo ngày

Phí 1 tuần

Phí 2 tuần

Phí 30 ngày

VIP ĐẶC BIỆT

185.000

Thời hạn đăng
tối thiểu 10 ngày

2.590.000

5.550.000

VIP 1

75.000

525.000

1.050.000

2.250.000

VIP 2

55.000

385.000

770.000

1.650.000

VIP 3

30.000

210.000

420.000

900.000

VIP ƯU ĐÃI

500.000

Tin thường

1.900

13.300

26.600

57.000

CHÚ GIẢI:

VIP ĐẶC BIỆT

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU ĐỎ, khung màu đỏ, gắn biểu tượng ngôi sao nổi
bật ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị ở trên tất cả các loại tin khác, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả
giao dịch cao nhất.

VIP 1

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU ĐỎ, khung màu đỏ, nằm dưới Tin VIP đặc biệt và
trên tất cả các loại tin khác.

VIP 2

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU CAM, khung màu cam, nằm bên dưới tin VIP 1, tin
VIP đặc biệt và ở trên tất cả các loại tin khác.

VIP 3

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ thường màu cam, khung màu cam hiển thị trên tất cả các tin
thường, nằm bên dưới tin VIP 2, tin VIP 1 và tin VIP đặc biệt

VIP ƯU ĐÃI

Là loại tin được hiển thị trong vòng 3 tháng, mỗi tuần sẽ được up tin tự động 1 lần. Tuần đầu tiên sẽ
được hiển thị dưới hình thức VIP 2, các tuần tiếp theo hiển thị hình thức tin thường.

Tin thường

Là loại tin được đăng tiều đề bằng chữ tiêu đề thường màu xanh, nằm trong khung màu xanh, hiển thị
bên dưới các loại tin VIP.

LƯU Ý :
Thời hạn đăng tối thiểu của TIN VIP ĐẶC BIỆT là 10 ngày.
Thời hạn đăng tối thiểu đối với mỗi tin VIP 1, 2, 3 và tin thường là 7 ngày.
Khách hàng đăng tất cả các loại tin VIP (trừ tin VIP ưu đãi) từ 30 ngày trở lên sẽ được tặng thêm 10% (Không bao gồm VAT) giá trị
đăng tin vào tài khoản khuyến mại 1. Khuyến mại theo tháng chỉ áp dụng cho việc đăng tin lẻ ngoài gói.

Trụ sở chính

Văn phòng Hồ Chí Minh

Tầng 31, Keangnam Hanoi Landmark Tower,
Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tầng 8, Tòa nhà Xổ số Kiến thiết (Lottery Tower),
Số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ quảng cáo >>

Hotline: 0948 399 096

Hotline: 043.562.5939 | Mobile: 0936.365.158

Hotline: 083.830.8560 | Mobile: 0904.893.279
FB: https://www.facebook.com/CongtyTNHHtruyenthongNami/

BÁO GIÁ TIN RAO - BATDONGSAN.COM.VN
(Áp dụng từ ngày 15/7/2017 - Giá đã bao gồm VAT)

II

BÁO GIÁ GÓI TIN

(ĐVT: VND)

A. GÓI RIÊNG DÀNH CHO VIP ĐẶC BIỆT, 1, 2, 3, VIP CHUNG:
Gói tin
VIP ĐẶC BIỆT

Giá trọn gói
(VNĐ)
44.000.000

Mô tả
Khách hàng được tặng thêm 15% phí đăng tin (không bao gồm VAT)
vào tài khoản khuyến mãi 1 với mỗi lần đăng tin VIP Đặc biệt;
Thời gian áp dụng KM: 05 tháng kể từ khi nộp tiền vào tài khoản
thành công;
Số tiền trong tài khoản khuyến mãi 1 được dùng để đăng bất kỳ loại
tin nào nhưng không được tiếp tục hưởng ưu đãi khuyến mãi tặng
thêm tiền vào tài khoản.

VIP 1

16.000.000

Khách hàng được tặng thêm 10% phí đăng tin (không bao gồm VAT)
vào tài khoản khuyến mãi 1 với mỗi lần đăng tin VIP 1;
Thời gian áp dụng KM: 3 tháng kể từ khi nộp tiền vào tài khoản
thành công;
Số tiền trong tài khoản khuyến mãi 1 được dùng để đăng bất kỳ loại
tin nào nhưng không được tiếp tục hưởng ưu đãi khuyến mãi tặng
thêm tiền vào tài khoản.

VIP 2

12.000.000

Khách hàng được tặng thêm 10% phí đăng tin (không bao gồm VAT)
vào tài khoản khuyến mãi 1 với mỗi lần đăng tin VIP 2;
Thời gian áp dụng KM: 2,5 tháng kể từ khi nộp tiền vào tài khoản
thành công;
Số tiền trong tài khoản khuyến mãi 1 được dùng để đăng bất kỳ loại
tin nào nhưng không được tiếp tục hưởng ưu đãi khuyến mãi tặng
thêm tiền vào tài khoản.

VIP 3

6.600.000

Khách hàng được tặng thêm 10% phí đăng tin (không bao gồm VAT)
vào tài khoản khuyến mãi 1 với mỗi lần đăng tin VIP 3;
Thời gian áp dụng KM: 2,5 tháng kể từ khi nộp tiền vào tài khoản
thành công;
Số tiền trong tài khoản khuyến mãi 1 được dùng để đăng bất kỳ loại
tin nào nhưng không được tiếp tục hưởng ưu đãi khuyến mãi tặng
thêm tiền vào tài khoản.

Trụ sở chính

Văn phòng Hồ Chí Minh

Tầng 31,
Hanoi
Landmark
Tầng 096
8, Tòa nhà Xổ số Kiến thiết (Lottery Tower),
Liên
hệKeangnam
quảng
cáo
>> Tower,
Hotline: 0948 399
Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
FB:
https://www.facebook.com/CongtyTNHHtruyenthongNami/
Hotline: 043.562.5939
| Mobile:
0936.365.158
Hotline: 083.830.8560 | Mobile: 0904.893.279

BÁO GIÁ TIN RAO - BATDONGSAN.COM.VN
(Áp dụng từ ngày 15/7/2017 - Giá đã bao gồm VAT)

VIP CHUNG

33.000.000

Khách hàng được tặng thêm 12% phí đăng tin (không bao gồm VAT)
vào tài khoản khuyến mãi 1 với mỗi lần đăng tin VIP 1,2 hoặc 3;
Thời gian áp dụng KM: 4,5 tháng kể từ khi nộp tiền vào tài khoản
thành công;
Số tiền trong tài khoản khuyến mãi 1 được dùng để đăng bất kỳ loại
tin nào nhưng không được tiếp tục hưởng ưu đãi khuyến mãi tặng
thêm tiền vào tài khoản.

LƯU Ý :
Khách hàng mua tối thiểu từ ½ gói trở lên để được hưởng khuyến mại gói. Thời gian áp dụng khuyến mãi cũng giảm tương ứng.

B. GÓI RIÊNG DÀNH CHO TIN THƯỜNG:
Đối với các gói tin thường, mỗi khi khách hàng đăng tin thường sẽ được cộng thêm vào tài khoản khuyến mại 1 một phần
giá trị tin đăng (theo báo giá chưa bao gồm VAT) theo tỷ lệ tại bảng sau:

Gói tin

Giá trọn gói
(VNĐ)

Tỷ lệ KM
(% phí 01 tin thường)

HSD khuyến mại
(tháng)

T1

Từ 1.000.000 đến < 3.000.000

5

1

T2

Từ 3.000.000 đến < 5.000.000

7

2

T3

Từ 5.000.000 đến < 10.000.000

9

3

T4

Từ 10.000.000 đến < 30.000.000

11

4

T5

Từ 30.000.000 đến < 70.000.000

13

5

T6

Từ 70.000.000 đến < 100.000.000

14

6

T7

Từ 100 triệu trở lên

15

7

LƯU Ý :
Số tiền được tặng thêm được dùng để đăng tin bất kỳ nhưng số tiền khuyến mại 1 không được tiếp tục hưởng
khuyến mại khi đăng tin
Trụ sở chính

Văn phòng Hồ Chí Minh

Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Liên
quảng
>>Tower,Hotline: 0948 399
Tầng 31,hệ
Keangnam
Hanoicáo
Landmark
Tầng 8,096
Tòa nhà Xổ số Kiến thiết (Lottery Tower),
FB: https://www.facebook.com/CongtyTNHHtruyenthongNami/
Hotline: 083.830.8560 | Mobile: 0904.893.279

Hotline: 043.562.5939 | Mobile: 0936.365.158

