Bâng giá quâng cáo

NATIVE ADS

Box Tài Trợ (Sponsored Box)
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Áp dụng từ tháng 7/2019

GIỚI THIỆU BOX TÀI TRỢ
Box tài trợ là sân phèm quâng cáo có bố cục tự nhiên
và thân thiện được thể hiện dưới däng box tin bài có
ânh đại diện. Khi click vào sẽ chuyển đến tin bài chi

Box tài trợ
VIP trang chủ

tiết hoặc một trang riêng biệt.

 Truyền tâi thông điệp một cách tự nhiên với độc
giâ
 Gia tăng nhận biết thương hiệu: Khi Click vào
Banner và Tin bài khách hàng có thể chuyển đến
trang chi tin hoặc website cûa thương hiệu để tìm
hiểu thêm về sân phèm dịch vụ
 Tối ưu SEO và nâng cao thứ hạng website: Nguồn
Traffic chçt lượng từ độc giâ VietNamNet giúp
website thương hiệu nâng cao thứ häng trên công

cụ tìm kiếm.

Box tài trợ
Dạng nội dung

Box tài trợ dạng
Banner
(Desktop&Mobile)
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BOX TÀI TRỢ DẠNG NỘI DUNG
Chî áp dụng DESKTOP - Vietnamnet

Hệ thống Banner riêng,
täo không gian truyền tâi
thông điệp truyền thông
một cách çn tượng và
Box gồm 03 tin kết hợp

nhçt quán. Các vị trí gồm:

hình ânh và các tin bài.

Top banner, Side banner

Khi click vào sẽ chuyển

left, Side banner right,

đến tin bài chi tiết hoặc

Medium Rectangle 1 täi

một trang riêng biệt.

subcate riêng.

Kích thước

Box tài trợ là sân phẩm quâng cáo
có bố cục tự nhiên, tạo trâi nghiệm
khách hàng tích cực và vượt trội

Box nội dung Trang
chủ
Box nội dung chuyên
mục

Box tài trợ

340x250px
300x250 px
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BOX TÀI TRỢ DẠNG NỘI DUNG
Chî áp dụng DESKTOP - Vietnamnet
Loại

Box nội dung trang
chủ

Box nội dung
chuyên mục nhóm
1

Box nội dung
chuyên mục nhóm
2

Quyền lợi của nhà tài trợ

Giá (VNĐ)
/tháng

Box được xuất bân độc quyền trong thời gian mua
Vị trí: Dưới mục "Đọc nhiều" trên trang chû Vietnamnet.vn
Kích thước: 340x250 px
Box gồm 03 tin, trong đó 1 tin đæu tiên có ânh đäi diện. Tên nhà tài trợ ở chån box theo méu “Tài trợ | Tên thương hiệu”
Box liên kết tới 1 subcate riêng trong chuyên mục phù hợp, xuçt bân tối đa 15 bài (tuæn đæu tiên xuçt bân 4 bài, các tuæn
kế tiếp mỗi tuæn xuçt bân 3 bài, nếu nhà tài trợ có bài trên VietNamNet đã đëng tâi thì các bài này sẽ được đồng xuçt
bân vào các subcate được tặng)
● Nhà tài trợ được sử dụng các vị trí Banner trong subcate riêng bao gồm: Top Banner, Slide Banner Left, Slide Banner Right,
Medium Rectangle 1

200.000.000

● Box được xuất bân 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: 300x250 px
● Box gồm 03 tin, trong đó 1 tin đæu tiên có ânh đäi diện. Tên nhà tài trợ ở chån box theo méu “Tài trợ | Tên thương hiệu”
● Box liên kết tới 1 subcate riêng trong chuyên mục phù hợp, xuçt bân tối đa 15 bài (tuæn đæu tiên xuçt bân 4 bài, các tuæn
kế tiếp mỗi tuæn xuçt bân 3 bài, nếu nhà tài trợ có bài trên VietNamNet đã đëng tâi thì các bài này sẽ được đồng xuçt
bân vào các subcate được tặng
● Nhà tài trợ được sử dụng các vị trí Banner trong subcate riêng bao gồm: Top Banner, Slide Banner Left, Slide Banner Right,
Medium Rectangle 1

120.000.000

●
●
●
●
●

● Box được xuất bân 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: 300x250 px
● Box gồm 03 tin, trong đó 1 tin đæu tiên có ânh đäi diện. Tên nhà tài trợ ở chån box theo méu “Tài trợ | Tên thương hiệu”
● Box liên kết tới 1 subcate riêng trong chuyên mục phù hợp, xuçt bân tối đa 15 bài (tuæn đæu tiên xuçt bân 4 bài, các tuæn
kế tiếp mỗi tuæn xuçt bân 3 bài, nếu nhà tài trợ có bài trên VietNamNet đã đëng tâi thì các bài này sẽ được đồng xuçt
bân vào các subcate được tặng
● Nhà tài trợ được sử dụng các vị trí Banner trong subcate riêng bao gồm: Top Banner, Slide Banner Left, Slide Banner Right,
Medium Rectangle 1

Demo

Demo Box
Demo Banner
Ads Slot

Demo Box
Demo Banner
Ads Slot

60.000.000
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BOX TÀI TRỢ VIP TRANG CHỦ
Chî áp dụng DESKTOP - Vietnamnet

Nhà tài trợ được sử
dụng các vị trí Banner
trong subcate riêng
bao gồm: Top Banner,
Slide Banner Left,
Slide Banner Right,
Medium Rectangle 1

Box gồm 3 tin có ânh, được
xuất bân độc quyền Trên
mục Giâi trí, dưới mục Thể
thao trang chủ trong thời
gian mua.

Demo Box nội dung VIP
•

Demo Banner Ads Slot

Nhà tài trợ được tặng 1 Box nội dung däng đặc biệt gồm 3 tin có ânh, được xuất bân độc quyền

trong thời gian mua
•

Vị trí: Trên mục Giâi trí, dưới mục Thể thao trang chủ VietNamNet

•

Kích thước: 500x220 px

•

Box liên kết tới 1 subcate riêng trong chuyên mục phù hợp, xuçt bân tối đa 15 bài (tuæn đæu tiên xuçt
bân 4 bài, các tuæn kế tiếp mỗi tuæn xuçt bân 3 bài, nếu nhà tài trợ có bài trên VietNamNet đã đëng

Giá
300.000.000đ/tuần

tâi thì các bài này sẽ được đồng xuçt bân vào các subcate được tặng
•

Nhà tài trợ được sử dụng các vị trí Banner trong subcate riêng bao gồm: Top Banner, Slide Banner
Left, Slide Banner Right, Medium Rectangle 1
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BOX TÀI TRỢ DẠNG BANNER DESKTOP

Kích thước

Kích thước

3000x250

300x600

• Đëng täi vị trí các banner được lựa chọn, có cçu
trúc gồm danh sách tin bài đi kèm ânh đäi diện tin
bài
• Chia sẻ 03 giống quy định với banner
• Giá: Giá banner tại vị trí lựa chọn x1.2

Định dạng

Article
Banner

Vị trí banner có
kích thước

VietNamNet

2Sao

TTOL

300x250

✓

✓

✓

300x600

✓

✓

✓

Article banner

✓

✓

✓

Demo

Demo Banner
Demo Article

Demo Banner
Demo Article

Demo Banner
Demo Article
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BOX TÀI TRỢ DẠNG BANNER MOBILE
Gia tëng trâi nghiệm thån thiện với độc giâ sử dụng thiết bị di động
truy cêp VietNamNet

Vị trí banner có kích
thước

VietNamNet

2Sao

TTOL

Center Banner Mobile 1

✓

✓

✓

Center Banner Mobile 2

✓

✓

✓

Bottom Banner Mobile

✓

✓

✓

• Đëng täi vị trí các banner được lựa chọn, có cçu trúc gồm danh sách
tin bài đi kèm ânh đäi diện tin bài
• Bao gồm tối đa 03 tin

• Giá: Giá banner tại vị trí lựa chọn x1.2
Lưu ý:
• Chî bán Xuyên trang (Bao gồm Trang chû + Xuyên trang trong)

DEMO BOX TÀI TRỢ DẠNG BANNER MOBILE

• Giá mua độc quyền = Giá 1 chia sẻ x2,5
VietNamNet

2Sao

TTOL
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CHI PHÍ KHÁC
Hạng mục

Chi tiết

Chi phí thiết kế banner

Báo giá

Banner Flash tiêu chuå̉n

2,000,000 VNĐ/Banner

Resize banner

1,000,000vnđ/Banner

Hosting video trong banner

5,000,000 vnđ/Banner/Tuæn, dung lượng không quá
3Mb/ Video

● Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%

● Tin bài cêp nhêp mới hàng tuæn, không quá 03 bài/tuæn

LƯU Ý

● Thay đổi nội dung tin bài hiển thị trong box tối đa 02 læn/tuæn
● Thời gian mua quảng cáo dưới 07 ngày được tính tròn 01 tuæn
● Thời gian gửi Box Tài trợ: Trước 3 ngày
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QUY ĐỊNH CHUNG

Với Box Tài trợ chuyên mục, khách hàng chọn 1 trong số

Chuyên mục loại 1: Thời sự, Pháp luêt, Công nghệ,

các chuyên mục phù hợp với sân phèm/dịch vụ cæn quâng

Kinh doanh, Đời sống, Giáo dục, Giâi trí, Bâo vệ người

bá.

tiêu dùng, Thế giới, Thể thao

Chuẩn Box tài trợ dạng Banner: Thiết kế däng JPG/GIF/FLASH,

có dung lượng <50KB. Quâng cáo đặc biệt có dung lượng <
100KB
Đối với Box tài trợ giới thiệu nhiều hơn 01 thương hiệu thuộc

Chuyên mục loại 2: Bän đọc, Sức khỏe, Xe, Bçt động

nhiều pháp nhân khác nhau, thì thương hiệu thứ 02 trở nên, thu

sân

them 20% giá trị Box/01 thương hiệu
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Thông tin liên hệ

Công Ty Cổ Phæn Truyền Thông VietNamNet

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

TP.HỒ CHÍ MINH: Tæng 4,
tòa nhà TF, 408 Điện Biên
Phû, Q11

ĐT: 024 37 727 988

ĐT: 028 38 180 436

