Bảng giá quảng cáo
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INFOGRAPHIC

Thông tin được trình
bày dưới dạng đồ

hoạ tĩnh với các bảng
biểu, số liệu, đồ thị
được trình bày một
cách trực quan,

dễ tiếp cận
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eMAGAZINE
Kiểu bài báo đa phương tiện bao gồm
chữ viết, hình ảnh, âm thanh được trình
bày dưới các thiết kế đồ hoạ sáng tạo với
hiệu ứng linh hoạt, đẹp mắt, sang trọng.

eMagazine
theo template CMS
eMagazine theo template có sẵn
trên hệ thống CMS, không chỉnh sửa
được về bố cục

Demo Long Form

eMagazine
thiết kế toàn bộ
Có các hiệu ứng xuất hiện ảnh

uyển chuyển
Cần dựng HTML5, Code

Demo Slide Form
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• INTERACTIVE
• GIFOGRAPHIC
•

VNN tư vấn thiết kế phù hợp với sản phẩm của khách
hàng

•

Có 3-5 hiệu ứng đơn giản tương tác với người dùng (mở,
lật…)

•

Có các hiệu ứng xuất hiện ảnh uyển chuyển.

•

Cần dựng HTML5, Code

Demo Interactive eMagazine

Demo Gifographic
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BÁO GIÁ MULTIMEDIA
STT

Loại

Mô tả

Thời gian
thực hiện

Giá

Demo

1

Infographic

Thông tin được trình bày dưới dạng đồ họa tĩnh

2 ngày

2,000,000

Demo

2

eMagazine theo
Template CMS

Emagazine theo template có sẵn trên hệ thống CMS, không
chỉnh sửa được về bố cục.

2 ngày

5,000,000

Demo
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eMagazine thiết
kế toàn bộ

Có các hiệu ứng xuất hiện ảnh uyển chuyển
Cần dựng HTML5, Code

Interactive
eMagazine,
Gifographic

VNN tư vấn thiết kế phù hợp với sản phẩm của khách hàng.
Có 3 – 5 hiệu ứng đơn giản tương tác với người dùng (mở,
lật…)
Có các hiệu ứng xuất hiện ảnh uyển chuyển.
Cần dựng HTML5, Code

Demo Long Form
3-5 ngày

10,000,000
Demo Slide Form

10 ngày

15,000,000

Demo
Interactive eMagazine
Demo Gifographic
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QUY ĐỊNH CHUNG
YÊU CẦU KÍCH THƯỚC
YÊU CẦU NỘI DUNG

THỜI GIAN THỰC HIỆN
Quy định về kích thước Infographic: Bao gồm 2 ảnh

• Bài không quá 1000 chữ
• Số lượng ảnh không quá 15 ảnh

• Không tính thời gian chuẩn bị kịch bản, chỉnh sửa thiết kế
và không bao gồm thời gian duyệt sản phẩm của khách
hàng

Đối với sản phẩm MultiMedia

01 ảnh nhỏ khi xem trong giao diện có chiều ngang 600px

-

01 ảnh to để khi bấm vảo mở full màn hình có chiều ngang
1000px (không quy định chiều dọc)

YÊU CẦU CHỈNH SỬA

Lưu ý

-

• Các chỉnh sửa chỉ dựa trên yêu cầu ban đầu, các phát sinh

ĐƠN GIÁ
• Đối với nội dung có giới thiệu nhiều hơn 01 thương hiệu

làm ảnh hưởng đến nội dung, bố cục thiết kế sẽ cần phải

thuộc nhiều pháp nhân khác nhau, thì từ thương hiệu thứ

kéo dài thời gian và tính thêm chi phí tùy theo mức độ phát

02 trở lên, thu thêm 20% phí xuất bản bài/01 thương hiệu.

sinh từ 10% đến 100% chi phí ban đầu

• Chi phí chưa bao gồm VAT 10%
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Thông tin liên hệ

Công Ty Cổ PhầnTruyền 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

