Áp dụng từ 03/2019

NATIVE ADS

TIN TÀI TRỢ

Mô tả
• Tin tài trợ (hay Sponsored Link) là hình thức quảng cáo đường dẫn tin bài xuất hiện một cách
tự nhiên dưới dạng tin bài liên quan, được đặt dưới các tin bài chi tiết khác.
• Khách hàng có thể để text “Tin tài trợ” hoặc “Tên thương hiệu” ở dưới tiêu đề bài. Lưu ý:
không gắn liên kết (hyperlink) ở cụm từ này.

Tin tài trợ trên Desktop VietNamNet
Loại tin tài trợ

Chia sẻ

Giá 1 link/ngày (VNĐ)

DEMO

TRANG CHỦ (tin trong box Có thể bạn quan tâm – 2 vị trí)
Tin tài trợ 1 hoặc 2

1

TRANG CHI TIẾT
Tin giữa bài 1 hoặc 2

1

18.000.000

Demo

Xuyên trang

Lẻ CM Nhóm 1

Lẻ CM Nhóm 2

12.000.000

5.000.000

3.000.000

Tin trong box Không thể bỏ lỡ (6 vị trí)

Tin tài trợ 1

1

9.000.000

4.000.000

2.000.000

Tin tài trợ 2

1

9.000.000

4.000.000

2.000.000

Tin tài trợ 3

1

8.000.000

3.500.000

1.800.000

Tin tài trợ 4

1

7.000.000

3.000.000

1.500.000

Tin tài trợ 5

1

7.000.000

3.000.000

1.500.000

Tin tài trợ 6

1

6.000.000

2.500.000

1.300.000

Demo

**Lưu ý mua tối thiểu 7 ngày liên tục

Ghi chú: Các loại chuyên mục áp dụng Tin tài trợ Desktop
 Chuyên mục nhóm 1 gồm:
•

Thời sự, Pháp luật, Công nghệ , Kinh doanh, Đời sống, Giáo dục, Giải trí, Thế giới, Thể thao

•

Khách hàng chọn chuyên mục nhóm 1: chọn 1 trong số các chuyên mục kể trên

 Chuyên mục nhóm 2 gồm:
•

Bạn đọc, Sức khoẻ, Xe, Bất Động Sản

•

Khách hàng chọn chuyên mục nhóm 2: chọn 1 trong số các chuyên mục kể trên

(Không áp dụng mục Chính trị, Thông tin truyền thông, Tuần Việt Nam, Góc nhìn thẳng)
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Tin tài trợ trên Mobile VietNamNet
Loại tin tài trợ

Chia sẻ

Giá 1 link/ngày (VNĐ)
Xuyên trang

DEMO

TRANG CHỦ (tin trong box Có thể bạn quan tâm – 2 vị trí)
Tin tài trợ 1 hoặc 2

1

18.000.000

1

12.000.000

BẤM XEM

TRANG CHI TIẾT
Tin giữa bài (1 hoặc 2)

Tin trong box Đọc tiếp tin (6 vị trí)
Tin tài trợ 1

1

9.000.000

Tin tài trợ 2

1

9.000.000

Tin tài trợ 3

1

8.000.000

Tin tài trợ 4

1

7.000.000

Tin tài trợ 5

1

7.000.000

Tin tài trợ 6

1

6.000.000

BẤM XEM

**Lưu ý mua tối thiểu 7 ngày liên tục

QUY ĐỊNH CHUNG
- Độ dài tiêu đề tin tối đa là 72 kí tự
- Giá trên chưa bao gồm VAT
- Tin bài quảng cáo: có thể là bài viết đăng trên hệ thống website của Vietnamnet hay
các bài viết đăng trên website của khách hàng, trừ các tin bài đăng trên các báo và
trang tin khác.
- Kiểm duyệt : nội dung của tin bài phải được kiểm duyệt trước khi quảng cáo. Các nội
dung nhạy cảm (ví dụ như thuốc tăng lực, bao cao su, casino ...) sẽ không được duyệt
quảng cáo.
- Cung cấp đầy đủ Giấy phép sản phẩm, giấy phép quảng cáo … theo quy định của luật
quảng cáo trước khi xuất bản.
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Tin tài trợ trên 2Sao và Tintuconline
Tin tài trợ xuyên trang 2Sao và Tintuconline

Hình thức

Desktop

Mobile

Tin giữa bài

2.000.000đ/link/ngày

3.500.000đ/link/ngày

Tin liên quan 1

2.000.000đ/link/ngày

3.500.000đ/link/ngày

Tin liên quan 2

2.000.000đ/link/ngày

3.500.000đ/link/ngày

Tin liên quan 3

2.000.000đ/link/ngày

3.500.000đ/link/ngày

Demo 2Sao
Demo TTOL

Demo 2Sao
Demo TTOL

DEMO

**Lưu ý mua tối thiểu 7 ngày liên tục

QUY ĐỊNH CHUNG
• Giá trên chưa bao gồm VAT và chi phí xuất bản
• Tin bài quảng cáo: có thể là bài viết đăng trên hệ thống website của Vietnamnet hay

các bài viết đăng trên website của khách hàng, trừ các tin bài đăng trên các báo/trang
tin khác.
• Kiểm duyệt : nội dung của tin bài phải được kiểm duyệt trước khi quảng cáo. Các nội
dung nhạy cảm (ví dụ như thuốc tăng lực, bao cao su, casino ...) sẽ không được duyệt
quảng cáo.
• Cung cấp đầy đủ Giấy phép sản phẩm, giấy phép quảng cáo … theo quy định của luật
quảng cáo trước khi xuất bản.
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