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Bảng giá quảng cáo banner
Vị trí

Mô tả

Đơn giá/tuần

Kích thước (pixels)

Cơ chế

Trang chủ

Chuyên mục

Tiểu mục

Top banner 1,2

970 x 90

Chia sẻ 3

15.000.000

8.000.000

4.000.000

Right banner 1,2

300 x 250

Chia sẻ 3

6.000.000

4.000.000

2.000.000

Right banner 3,4,5

300 x 250

Chia sẻ 3

5.000.000

3.000.000

2.000.000

Right banner 6

300 x 600

Chia sẻ 3

8.000.000

5.000.000

3.000.000

Banner cuối bài

300 x 250

Chia sẻ 3

-

-

3.000.000

Yêu cầu kỹ thuật
 Số chia sẻ: Cùng mô ôt vị trí banner sẽ có 3 mẫu quảng cáo khác nhau.
 Mỗi banner có thời lượng quảng cáo không quá 15 giây, dung lượng < 60Kb, thiết kế đồ họa dạng JPG/GIF.
 Nô ôi dung quảng cáo phải tuân thủ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục Viê ôt Nam và được chấp thuâ ôn của báo Kinh
tế & Đô thị.

Quy định chung
 Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí thiết kế banner.
 Giá độc quyền = Đơn giá x 2.

Bảng giá bài PR
Trang

Đơn giá/bài

Nổi bâ ôt chuyên mục trang chủ loại 1

10.000.000

Nổi bật chuyên mục trang chủ loại 2

8.000.000

Nổi bâ ôt top 3 trang chuyên mục

6.000.000

Nổi bật top 4 trang chuyên mục

5.000.000

Nổi bật tại vị trí top 4 trang chuyên mục trong thời gian tối thiểu 2 giờ.

3.000.000

Nổi bật tại vị trí chuyên mục trong thời gian tối thiểu 2 giờ.

Nổi bật chuyên mục, bài chuyên
mục
Ghi chu

Vị trí xuất hiê ên
Nổi bật tại vị trí top 1 của chuyên mục ở trang chủ đồng thời nổi bật ở top
4 trang chuyên mục trong thời gian tối thiểu 2 giờ.
Nổi bật tại vị trí top 2 của chuyên mục ở trang chủ đồng thời nổi bật ở top
4 trang chuyên mục trong thời gian tối thiểu 2 giờ
Nổi bật tại vị trí top 3 trang chuyên mục đồng thời nổi bật tại vị trí chính 1
trang tiểu mục thuộc chuyên mục đó trong thời gian tối thiểu 2 giờ.

 Báo Kinh tế & Đô thị có quyền từ chối đăng bài có nô ôi dung không phù hợp với quy định của pháp luâ ôt hoă ôc không phù hợp với các tiêu chí của
báo Kinh tế & Đô thị.
 Giá trên đã bao gồm VAT.
 Thời gian giao nô ôp nô ôi dung: trước 1-2 ngày.
 Bài tuyên truyền từ 700-1.200 chữ và kèm theo tối đa 03 ảnh.
 Trường hợp ảnh vượt quá số ảnh tối đa quy định trong một loại tin, bài kể trên, với mỗi ảnh đăng thêm sẽ cộng thêm 5% đơn giá. Giá trị cộng
thêm tối đa là 40% đơn giá
 Cộng thêm 1 triệu cho việc đăng kèm video clip (tối đa 60 giây)
 Thêm tin liên quan (tối đa 3 link): 1.000.000 đồng/link
 Trường hợp bài đã xuất bản nhưng có yêu cầu đổi sang vị trí tương đồng tại thời điểm xuất bản bài: cộng thêm 30% giá
 Trường hợp bài đã xuất bản hơn một lần cùng vị trí trong thời lượng quy định (2 giờ): cộng thêm 30% giá
 Chỉnh sửa bài đã xuất bản (Nội dung chỉnh sửa phải có sự đồng ý của tòa soạn báo Kinh tế & Đô thị): cộng thêm 20% giá.

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO, TUYỀN TRUYỀN
Áp dụng từ tháng 01/ 2020
I. BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO
Đơn vị tính: VND
TT

DIÊÊN TÍCH

MẦU

ĐEN TRẮNG

1

Nguyên trang bìa cuối (29 x 42cm)

20.000.000

2

1/2 trang bìa cuối (29 x 21cm)

10.000.000

3

Nguyên trang trong (29 x 42cm)

15.000.000

12.000.000

4

1/2 trang trong (29 x 21cm)

8.000.000

6.500.000

5

1/4 trang trong (14 x 10cm)

4.000.000

3.000.000

6

1/8 trang trong (14 x 5cm)

2.000.000

1.500.000

7

Trang trong ( 9x 6cm)

500.000

8

Trang trong (4,5 x 6 cm)

300.000

9

Chân trang (5 x 26cm)

5.000.000

3.000.000

10

Chân trang (3 x 26cm)

3.000.000

2.000.000

II. BẢNG GIÁ TUYÊN TRUYỀN
Đơn vị tính VND
TT

DIÊÊN TÍCH

MẦU

1

Nguyên trang bìa cuối (26 x 37cm)
1400 từ + 1-2 ảnh

25.000.000

2

1/2 trang bìa cuối (26 x 18,5cm)
700 từ + 1 ảnh

15.000.000

3
4

Nguyên trang trong (26 x 37cm)
1400 + 1-2 ảnh
1/2 trang trong (26 x 18,5cm)
700 từ + 1 ảnh

ĐEN TRẮNG

20.000.000

15.000.000

10.000.000

8.000.000

Ghi chu
1. Báo Kinh tế & Đô thị phát hành thứ 2 đến thứ 6 và số cuối tuần
2. Giá trên đã bao gồm thuế VAT.
3. Trong trường hợp khách hàng chọn vị trí quảng cáo, tuyên truyền sẽ phải trả thêm
20% so với biểu giá.
4. Thời gian giao nội dung: trước 2 ngày

