Bảng giá quảng cáo

VietNamNet Video
Áp dụng từ tháng 1/2020
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SẢN XUẤT CLIP
Nội dung

Mô tả

Giá/clip
(VNĐ)

• Áp dụng cho clip có độ dài từ 1-3
0:00

3:00

Sản xuất clip giới
thiệu, quảng bá
sản phẩm dịch
vụ của cá nhân,
doanh nghiệp

phút

• Từ phút thứ 4, mỗi phút cộng
thêm 1,000,000 VNĐ
• Chi phí đã bao gồm phí quay,

10,000,000

dựng; không bao gồm các chi
phí phát sinh khi đi quay ở ngoài

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
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BÁO GIÁ ĐĂNG CLIP LÊN VIETNAMNET VIDEO

BOX VIETNAMNET VIDEO

0:00

3:00

0:00

Đăng clip tại
Trang chủ VietNamNet video

3:00

Đăng clip tại
Box VietNamNet video
trên Trang chủ VietNamNet.vn
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ĐĂNG CLIP TRÊN VIETNAMNET VIDEO
Áp dụng cho clip có độ dài từ 1-3 phút

VIDEO.VIETNAMNET.VN
Vị trí
Top 1 Trang chủ

Top 2-4 trang chủ

Mô tả
Clip xuất bản tại vị trí Top 1 trang chủ Vietnamnet
Video trong 2 giờ và lưu tại chuyên mục phù hợp
Clip xuất bản tại vị trí Top 2-4 trang chủ Vietnamnet
Video trong 2 giờ và lưu tại chuyên mục phù hợp

Giá (VNĐ)
10,000,000

6,000,000

Clip xuất bản tại khu vực Hot nhất trên trang chủ
Hot nhất

Vietnamnet Video trong 2 giờ và lưu tại chuyên

4,000,000

mục phù hợp

Top chuyên mục: Thời

Clip xuất bản tại các chuyên mục Thời sự, Đời

sự, Đời sống, Giải trí,

sống, Giải trí, Pháp luật trên trang chủ Vietnamnet

Pháp luật

Video trong 2 giờ và lưu tại chuyên mục

Top chuyên mục còn
lại

3,000,000

Clip xuất bản tại các chuyên mục còn lại trên
trang chủ Vietnamnet Video trong 2 giờ và lưu tại

2,000,000

chuyên mục
Demo
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ĐĂNG CLIP LÊN VIETNAMNET VIDEO
Trường hợp clip dài hơn 3 phút

Trường hợp

0:00

10:00

Giá (VNĐ)

Clip có độ dài từ 3 -5 phút

Cộng thêm 500,000 VNĐ

Clip có độ dài từ 5-10 phút

Cộng thêm 1,000,000 VNĐ

Clip có độ dài trên 10 phút
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Cộng thêm 2,000,000
VNĐ

ĐĂNG CLIP TRÊN BOX VIDEO – VIETNAMNET.VN
Áp dụng cho clip có độ dài từ 1-3 phút

ĐĂNG CLIP LÊN BOX VIDEO TRÊN TRANG CHỦ VIETNAMNET
Vị trí

Vị trí Top tại Box
Vietnamnet Video trên
Trang chủ Vietnamnet

Mô tả

Top 1 Box Vietnamnet

Clip xuất bản tại vị trí Top 1 box Vietnamnet Video

Video trên trang chủ

trên Trang chủ Vietnamnet trong 2 giờ rồi lưu vào

Vietnamnet

chuyên mục phù hợp trên Vietnamnet Video

Top 2-4 Box Vietnamnet

Clip xuất bản tại vị trí Top 2-4 box Vietnamnet

Video trên trang chủ

Video trên Trang chủ Vietnamnet trong 2 giờ rồi lưu

Vietnamnet

vào chuyên mục phù hợp trên Vietnamnet Video

Giá (VNĐ)

16,000,000

11,000,000

Demo
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QUY ĐỊNH CHUNG
• Chi phí chưa bao gồm thuế VAT 10%
• Mỗi clip được đăng kèm nội dung giới thiệu (text) không quá
150 chữ
• Video Clip có tỉ lệ khung hình 16:9, dung lượng tối đa 250MB
• Chính sách đồng xuất bản: Đối với bài đồng xuất bản có cùng
nội dung, cùng giờ đăng, trong cùng 01 ngày trên tất cả các

• Các thông tin đăng tải không vi phạm quy định về Báo chí và
thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ban biên tập có quyền chỉnh
sửa nội dụng, hình ảnh để phù hợp với tiêu chí chung của tòa
soạn.
• Thu thêm 100% giá trị video có liên quan tới mặt hàng rượu
được phép quảng cáo theo pháp luật Việt Nam.

vị trí, chuyên mục, tiểu mục khác nhau thuộc hệ thống

• Đối với video có giới thiệu nhiều hơn 01 thương hiệu thuộc

Vietnamnet: giảm 50% phí đăng bài cho bài đồng xuất bản có

nhiều pháp nhân khác nhau, thì từ thương hiệu thứ 02 trở lên,

giá trị bằng hoặc thấp hơn giá trị của bài đăng.

thu thêm 20% giá trị bài viết /01 thương hiệu.
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Thông tin liên hệ

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VietNamNet

HÀ NỘI: Tầng 4, tòa nhà
C’land, 156 ngõ Xã Đàn 2,
Đống Đa

TP.HỒ CHÍ MINH: Tầng 4,
tòa nhà TF, 408 Điện Biên
Phủ, Q11

ĐT: 024 37 727 988

ĐT: 028 38 180 436
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