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BÁO GIÁ QUẢNG CÁO VÀ HỢP TÁC TRUYỀN THÔNG
Hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020

Kính gửi:

Quý Công ty

Tạp chí Kiến trúc với vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và là đơn vị báo chí, truyền
thông uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Kiến trúc – Xây dựng - Nội thất trân trọng kính mời các Cá nhân, Tổ chức
hợp tác, giới thiệu về công trình, sản phẩm, thông tin doanh nghiệp nhằm tạo môi trường giao lưu, kết nối với
Chủ đầu tư, Kiến trúc sư, Nhà thầu... và cùng góp sức xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc.
Trân trọng gửi đến Quý Công ty bản báo giá quảng cáo và hợp tác truyền thông. Vui lòng liên hệ cán bộ phụ
trách để nắm được các thông tin chi tiết.
Lưu ý: Đơn giá = vnđ và chưa bao gồm thuế GTGT
T
T

DANH MỤC

VỊ TRÍ

ĐVT

ĐƠN GIÁ

1

Trang Bìa 1 hoặc Bìa 4 (25.5 x25.5 cm)

Trang

40,000,000

2

Trang Bìa 2 hoặc Bìa 3 (25.5 x25.5 cm)

Trang

25,000,000

Trang

18,000,000

Trang

10,000,000

Quảng cáo trên
01 trang quảng cáo (25.5 x25.5 cm)
tạp chí in (xuất
bản 01 số/
4 tháng)
1/2 trang (25.5 x12.5 cm)

3

GHI CHÚ

5

1/4 trang (25.5 x 6.25 cm)

Trang

7,000,000

6

Bài viết PR

Trang

15,000,000

7

TOP banner (T1) - KT 500x80px

01
tháng

45,000,000

Xuất hiện trên tất cả các
trang hiển thị

8

A Banner (A1) - KT 300x300px

01
tháng

39,000,000

Xuất hiện trên tất cả các
trang hiển thị

9

B Banner (B1) - KT 300x200px

01
tháng

30,000,000

Xuất hiện trên tất cả các
trang hiển thị

10

C Banner (C1 đến C3) - KT 300x100px

01
tháng

20,000,000

Xuất hiện trên tất cả các
trang hiển thị

01
tháng

15,000,000

Xuất hiện trên trang chủ
và trang chuyên mục

01
tháng

15,000,000

Xuất hiện trên tất cả các
trang hiển thị

Quảng cáo trên
R banner (R1 đến R7) - KT 300x100px
Website trực
tuyến
LOGO doanh nghiệp tiêu biểu (LG1 đến
12 www.tckt.vn
LG12) KT 90x90px
11

13

D Banner (D1) - KT 300x100px

01
tháng

20,000,000 Xuất hiện trên trang chủ

14

M banner (M1, M3) - KT 460x90px

01
tháng

18,000,000 Xuất hiện trên trang chủ

15

M banner (M2, M4) - KT 380x90px

01
tháng

16,000,000 Xuất hiện trên trang chủ

16

Bài viết PR online

17

Ruột 1
Phụ thu

bài

5,000,000

trang

3,000,000

Ký hợp đồng từ 2 bài trở
lên giảm thêm 10%

Treo bài trên tiêu điểm trang chủ website

01 ngày

500,000

19

Đẩy mạnh truyền thông qua mạng xã hội
Facebook

01 ngày

300,000

20

Tư vấn và tổ chức thi tuyển các cuộc thi tuyển
chọn phương án thiết kế Kiến trúc - Quy hoạch
- Nội thất

Chi phí phụ thuộc vào mức độ đầu tư và
quy mô + thương thảo

Các dịch vụ
21 truyền thông
khác

Tổ chức các chương trình hội thảo chuyên
ngành trong nước và quốc tế, kết hợp giới
thiệu sản phẩm

Chi phí phụ thuộc vào mức độ đầu tư và
quy mô + thương thảo

22

Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối

Chi phí phụ thuộc vào mức độ đầu tư và
quy mô + thương thảo

18

Phụ thu

Chính sách chiết khấu khi ký hợp đồng:
+ Giảm thêm 20% khi ký hợp đồng từ 12 tháng.
+ Giảm thêm 15% khi ký hợp đồng từ 6 tháng.
+ Giảm thêm 10% khi ký hợp đồng từ 3 tháng.

Các quyền lợi khác khi ký hợp đồng dài
hạn:
- Được đăng tải 01 bài viết PR trên website
và trên 01 số tạp chí in (bài không dài quá
1 trang).
- Được đăng tin về hoạt động (tin ngắn)
của Công ty trên 02 số bất kỳ trong năm
(chỉ áp dụng HĐ trên 1 năm).

Trân trọng cảm ơn!
Chi tiết liên hệ cán bộ phụ trách:
ThS. KTS Nguyễn Ánh Dương
Trưởng Ban truyền thông
Email: duong@tckt.vn
LIÊN
CÁO
SĐT: HỆ
0916 QUẢNG
555 198

Công ty TNHH Truyền thông Nami
Hotline: 0948 399 096
Email: info@nami-media.com.vn

* Phụ lục vị trí quảng cáo trên website trực tuyến

TẠP CHÍ KIẾN TRÚC

