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NATIVE ADS

BOX TÀI TRỢ

Mô tả
Box tài trợ là sản phẩm quảng cáo có bố cục tự nhiên, thân thiện được thể hiện dưới dạng
box tin kết hợp hình ảnh và các tin bài. Khi click vào sẽ chuyển đến tin bài chi tiết hoặc một
trang riêng biệt.

BOX TÀI TRỢ DESKTOP - VIETNAMNET
Loại

Mô tả

Giá

Demo

BOX TÀI TRỢ DẠNG NỘI DUNG

Box nội dung
trang chủ

Box được xuất bản độc quyền trong thời gian mua
Vị trí: dưới mục "Đọc nhiều" trên trang chủ Vietnamnet.vn
Kích thước: 340x250px
Bao gồm 03 tin, trong đó 01 tin đầu tiên có ảnh đại diện.
Tên nhà tài trợ ở chân box theo mẫu "Tài trợ | Tên thương
hiệu”
200,000,000
- Box liên kết tới 1 subcate riêng trong chuyên mục phù
/tháng
hợp, xuất bản tối đa 15 bài (tuần đầu tiên xuất bản 4 bài,
các tuần kế tiếp mỗi tuần xuất bản 3 bài, nếu nhà tài trợ có
bài trên Vietnamnet đã đăng tải thì các bài này sẽ được
đồng xuất bản vào subcate được tặng)
- Nhà tài trợ được sử dụng các vị trí banner trong subcate
riêng bao gồm: Top banner, Side banner left, Side banner
right, Medium Rectangle 1

Box nội dung
tại chuyên
mục nhóm 1

- Box được xuất bản độc quyền trong thời gian mua
- Vị trí: trên box Đọc nhiều nhất ở trang Chuyên mục và trên
box Mới nóng chuyên mục ở trang chi tiết một chuyên
mục nhóm 1.
- Kích thước box 300x250px
- Bao gồm 03 tin, trong đó 01 tin đầu tiên có ảnh đại diện.
Tên nhà tài trợ ở chân box theo mẫu "Tài trợ | Tên thương
120,000,000
hiệu”
/tháng
- Box liên kết tới 1 subcate riêng trong chuyên mục phù
hợp, xuất bản tối đa 15 bài (tuần đầu tiên xuất bản 4 bài,
các tuần kế tiếp mỗi tuần xuất bản 3 bài, nếu nhà tài trợ có
bài trên Vietnamnet đã đăng tải thì các bài này sẽ được
đồng xuất bản vào subcate được tặng)
- Nhà tài trợ được sử dụng các vị trí banner trong subcate
riêng bao gồm: Top banner, Side banner left, Side banner
right, Medium Rectangle 1

-
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Loại

BOX TÀI TRỢ

Mô tả
- Box được xuất bản độc quyền trong thời gian mua
- Vị trí: trên box Đọc nhiều nhất ở trang Chuyên mục và
trên box Mới nóng chuyên mục ở trang chi tiết một
chuyên mục nhóm 2
- Kích thước box 300x250px
- Bao gồm 03 tin, trong đó 01 tin đầu tiên có ảnh đại
diện. Tên nhà tài trợ ở chân box theo mẫu "Tài trợ |
Tên thương hiệu”
- Box liên kết tới 1 subcate riêng trong chuyên mục phù
hợp, xuất bản tối đa 15 bài (tuần đầu tiên xuất bản 4
bài, các tuần kế tiếp mỗi tuần xuất bản 3 bài, nếu nhà
tài trợ có bài trên Vietnamnet đã đăng tải thì các bài
này sẽ được đồng xuất bản vào subcate được tặng)
- Nhà tài trợ được sử dụng các vị trí banner trong
subcate riêng bao gồm: Top banner, Side banner left,
Side banner right, Medium Rectangle 1

Box nội dung
tại chuyên
mục nhóm 2

Giá

Demo

DEMO
BOX
60,000,000
/tháng

DEMO
VỊ TRÍ
BANNER

BOX TÀI TRỢ VIP TRANG CHỦ
-

Box tài trợ
Vip trang chủ

-

-

Nhà tài trợ được tặng 1 box nội dung dạng đặc biệt
gồm 3 tin có ảnh, được xuất bản độc quyền.
Vị trí: trên mục Giải trí, dưới mục Thể thao trang chủ
Vietnamnet
Kích thước box 500x220px
Box liên kết tới 1 subcate riêng trong chuyên mục phù
hợp, xuất bản tối đa 15 bài (tuần đầu tiên xuất bản 4
bài, các tuần kế tiếp mỗi tuần xuất bản 3 bài, nếu nhà
tài trợ có bài trên Vietnamnet đã đăng tải thì các bài
này sẽ được đồng xuất bản vào subcate được tặng)
Nhà tài trợ được sử dụng các vị trí banner trong
subcate riêng bao gồm: Top banner, Side banner left,
Side banner right, Medium Rectangle 1

DEMO
BOX
300,000,000
/tuần

DEMO
VỊ TRÍ
BANNER

BOX TÀI TRỢ DẠNG BANNER

- Đăng tại vị trí các banner được lựa chọn, có cấu trúc
Tại vị trí
banner
gồm danh sách các tin bài đi kèm ảnh đại diện tin bài.
300x250 hoặc
Box gồm tối đa 3 tin
300x600
- Chia sẻ 3 giống quy định với banner
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BOX TÀI TRỢ DESKTOP – 2SAO/TTOL
Loại

Vị trí
-

Box tài trợ

Các vị trí banner

dạng

có kích thước:

banner

300x250 hoặc

desktop

300x600

-

Mô tả
Đăng tại vị trí các banner
được lựa chọn, có cấu trúc
gồm danh sách các tin bài đi
kèm ảnh đại diện tin bài. Box
gồm tối đa 3 tin
Chia sẻ 3 giống quy định với
banner

Giá

DEMO

Giá banner tại vị

DEMO 2SAO

trí lựa chọn x 1.2

DEMO TTOL

Chi phí khác
Hạng mục

CHI PHÍ THIẾT KẾ
BOX TÀI TRỢ

Chi tiết

Báo giá

Box flash tiêu chuẩn

2,000,000 VNĐ/box

Resize box

1,000,000VNĐ/box

Hosting video trong box

5,000,000 VNĐ/ tuần, dung lượng
không quá 3MB/ video

Quy định chung cho Box tài trợ Desktop
• Tin bài cập nhật mới hàng tuần không quá 03 bài/tuần
• Thời gian gửi Box tài trợ: Trước 03 ngày
• Thời gian mua quảng cáo dưới 07 ngày được tính tròn 01 tuần
• Chuẩn Box tài trợ dạng banner: thiết kế dạng JPG/GIF/FLASH, có dung lượng
<50KB; Các quảng cáo đặc biệt có dung lượng <100 KB
• Đối với box tài trợ giới thiệu nhiều hơn 01 thương hiệu thuộc nhiều pháp nhân
khác nhau, thì từ thương hiệu thứ 02 trở lên, thu thêm 20% giá trị box /01 thương
hiệu.
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BOX TÀI TRỢ MOBILE
Box tài trợ trên VietNamNet bản Mobile
Kích

Loại

Giá CPD 1 chia sẻ

DEMO

45 triệu/tuần

Trang chủ

Đăng tại tại vị trí Center banner trên

Box tài trợ tại vị trí
Center banner

Mô tả

thước
640x533

mobile

mobile, có cấu trúc gồm danh sách
các tin bài đi kèm ảnh đại diện tin bài

(lưu ý:Box chia sẻ 3)

Box gồm tối đa 3 tin
Hiển thị tại vị trí Bottom banner trên

Box tài trợ tại vị trí
Bottom banner

Trang CM

640x533

mobile

32 triệu/tuần

Trang

(lưu ý: Box chia sẻ 3)

chi tiết

mobile, có cấu trúc gồm danh sách
các tin bài đi kèm ảnh đại diện tin bài

Box gồm tối đa 3 tin

Lưu ý: - Chỉ bán Xuyên trang (bao gồm Trang chủ + Xuyên trang trong)
- Giá mua độc quyền = Giá 1 chia sẻ x 2.5

Box tài trợ trên 2Sao, Tintuconline bản Mobile
Loại

Kích

Mô tả

thước

Giá CPD 1 chia sẻ

Hiển thị tại vị trí Center banner trên
Box tài trợ tại vị trí
Center banner mobile

640x533

mobile, có cấu trúc gồm danh sách các tin
bài đi kèm ảnh đại diện tin bài

26 triệu/tuần
(lưu ý: Box chia sẻ 3)

Box gồm tối đa 3 tin
Hiển thị tại vị trí Bottom banner trên
Box tài trợ tại vị trí
Bottom banner mobile

640x533

mobile, có cấu trúc gồm danh sách các tin
bài đi kèm ảnh đại diện tin bài

13 triệu/tuần
(lưu ý: Box chia sẻ 3)

Box gồm tối đa 3 tin
Lưu ý: - Chỉ bán Xuyên trang (bao gồm Trang chủ + Xuyên trang trong)
- Giá mua độc quyền = Giá 1 chia sẻ x 2.5

Chi phí khác
Hạng mục

CHI PHÍ THIẾT KẾ BOX TÀI
TRỢ

Chi tiết

Báo giá

Box flash tiêu chuẩn

2,000,000 VNĐ/box

Resize box

1,000,000VNĐ/box

Hosting video trong box

5,000,000 VNĐ/ tuần, dung lượng
không quá 3MB/ video
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Quy định chung cho Box tài trợ Mobile
• Thời gian gửi Box Tài trợ: Trước 03 ngày
• Thời gian mua quảng cáo dưới 07 ngày được tính tròn 01 tuần
• Đối với box tài trợ giới thiệu nhiều hơn 01 thương hiệu thuộc nhiều pháp nhân khác
nhau, thì từ thương hiệu thứ 02 trở lên, thu thêm 20% giá trị box /01 thương hiệu.

Quy định thiết kế Box tài trợ Mobile:
Bố cục bao gồm
- Box 3 tin có ảnh thumb thiết kế đồng bộ với giao diện website, font chữ Noto Sans, có
gạch xám trên và dưới box
- Footer có text: Tài trợ (bắt buộc) và Tên thương hiệu (ko bắt buộc) (lưu ý không gắn
hyperlink vào tên thương hiệu)

Phần text “Tài trợ” bắt buộc, phần
Tên thương hiệu không bắt buộc
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