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GIỚI THIỆU CÁC
GÓI LIVESTREAM

GIỚI THIỆU CÁC GÓI LIVESTREAM
Chèn ảnh và video live vào

theo sự kiện

trong hệ thống VietNamNe

bài live

Social Media

BÀI LIVE-BASIC

• Viết bài cập nhật theo sự kiện
• Đăng ảnh và video vào bài live
• Đăng video live lên fanpage
trong

hệ

thống

VietNamNet

Social Media

Đăng video live lên fanpage

Viết bài cập nhật

BÀI LIVE-PREMIUM

BÀI LIVE-PHOTO

• Viết bài cập nhật theo sự kiện và
chụp ảnh tại hiện trường.
• Chèn ảnh và video live vào bài live

ĐĂNG POST
LIVESTREAM FANPAE

• Viết bài cập nhật theo sự kiện,
chụp

ảnh,

quay

và

ghi

hình

livestream tại hiện trường

• Đăng video live lên fanpage trong

• Chèn ảnh và video live vào bài live

hệ thống VietNamNet Social Media

• Đăng video live lên fanpage trong

(Ghi chú: Ảnh và video live do phía

(Ghi chú: Ảnh do phóng viên

khách hàng thực hiện và cung cấp)

VietNamNet thực hiện, Video Live do
phía khách hàng cung cấp và thực
hiện)

hệ thống VietNamNet Social Media.

• Đăng post livestream trên
fanpage

trong

Social Media.

hệ

thống

BẢNG GIÁ CÁC GÓI
LIVESTREAM

BẢNG GIÁ CÁC GÓI LIVESTREAM
TT

Tên gói

Mô tả

Ekip sản xuất

Chi phí gói (VNĐ)

• Viết bài cập nhật theo sự kiện
1

Bài Live - Basic

• Đăng ảnh và video vào bài live

• Ekip hậu trường: 01 Biên tập

• Đăng video live lên fanpage trong hệ thống VietNamNet Social Media

viên

30.000.000
+ Giá vị trí đăng bài

(Ghi chú: Ảnh và video live do phía khách hàng thực hiện và cung cấp)
• Viết bài cập nhật theo sự kiện và chụp ảnh tại hiện trường.
• Chèn ảnh và video live vào bài live
2

Bài Live - Photo

• Đăng video live lên fanpage trong hệ thống VietNamNet Social Media
(Ghi chú: Ảnh do phóng viênVietNamNet thực hiện, Video Live do phía

•

viên + 01 Phóng viên ảnh
•

3

Bài Live - Premium

• Đăng video live lên fanpage trong hệ thống VietNamNet Social Media.

Đăng post
4

Livestream
Fanpage

•

• Đăng post livestream trên fanpage trong hệ thống VietNamNet Social
Media

+ Giá vị trí đăng bài

Ekip hiện trường: 01 Phóng
viên + 01 Phóng viên ảnh +

tại hiện trường
• Chèn ảnh và video live vào bài live

Ekip hậu trường: 01 Biên tập

40.000.000

viên

khách hàng cung cấp và thực hiện)
• Viết bài cập nhật theo sự kiện, chụp ảnh, quay và ghi hình livestream

Ekip hiện trường: 01 Phóng

01 Quay phim
•

Ekip hậu trường: 01 Biên tập

70.000.000
+ Giá vị trí đăng bài

viên

•

Quản trị viên fanpage

20.000.000/post
(tối đa 2 giờ)

03
QUY ĐỊNH CHUNG

3. QUY ĐỊNH CHUNG
• Nội dung livestream 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.
• Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
• Với trường hợp ghi hình phức tạp, cần thêm xe màu & ekip quay hình thì chi phí cộng thêm 50.000.000 VNĐ; Chi
phí đi lại nếu ghi hình ở ngoại tỉnh do khách hàng chi trả.
• Thu thêm 100% giá trị bài viết có liên quan tới mặt hàng rượu được phép quảng cáo theo pháp luật Việt Nam.
• Đối với bài viết có 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 bài viết /01 thương hiệu

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VietNamNet

HÀ NỘI: Tầng 4, tòa nhà

TP.HỒ CHÍ MINH: Tầng 4,

C’land, 156 ngõ Xã Đàn 2,

tòa nhà TF, 408 Điện Biên

Đống Đa

Phủ, Q11

ĐT: 024 37 727 988

ĐT: 028 38 180 436

