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TRANG MỤC TIÊU CHUẨN & TRANG MỤC ĐỘC QUYỀN
Trang mục riêng là gì? Là tập hợp các nội dung PR của nhãn hàng nằm trong một chuyên mục tương thích, thể hiện một chủ đề nội dung
thống nhất, nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu, tăng độ tin cậy và độ phủ của nội dung đến với độc giả mục tiêu.

TRANG MỤC TIÊU CHUẨN
-

-

Giao diện khách hàng sử dụng (không bao gồm các khu

TRANG MỤC ĐỘC QUYỀN
-

Giao diện khách hàng sử dụng (bao gồm toàn bộ các

vực Header, Footer và vùng quảng cáo của trang mục)

khu vực hiển thị trên subcate, trừ phần Header,

VietNamNet được đăng quảng cáo trên Subcate này,

Footer nhận diện VietNamNet)

đảm bảo không ảnh hưởng nội dung của khách hàng

-

VietNamNet không đăng quảng cáo trên Subcate này
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I. TRANG MỤC TIÊU CHUẨN

GIỚI THIỆU SUBCATE CHUẨN
HẠNG MỤC

01 liên kết menu
xuyên trang, là sub
menu của chuyên
mục phù hợp

CHI TIẾT

CHI PHÍ

- Tên trang mục do khách hàng yêu cầu và được duyệt bởi
VietNamNet.
- Khách hàng được sử dụng khu vực nội dung của trang
Trang mục với

mục.

tên riêng

- Khách hàng không sử dụng Khu vực header, footer và vùng
quảng cáo của trang mục.
- Vietnamnet được đăng quảng cáo trên trang mục này, đảm

Có sẵn 10 bài cho
lần đầu tiên xuất
hiện Subcate
Cập nhật 5 bài
mới/tuần, mỗi ngày
tối đa 1 bài

bảo không ảnh hưởng nội dung của khách hàng.
- Khách hàng đảm bảo về số lượng bài đăng trên trang mục
riêng:
Đăng bài PR

+ Có sẵn 10 bài cho lần đầu tiên xuất hiện Subcate

80.000.000
VNĐ/tháng

+ Cập nhật 5 bài mới/tuần, mỗi ngày tối đa 1 bài
- Bài đăng được VietNamNet duyệt và xuất bản.
Liên kết trang
đặt trên menu
tổng

Tên trang mục riêng của khách hàng được đặt liên kết trên
menu tổng của website - dưới dạng sub-menu của chuyên
mục phù hợp

Liên kết trang
đặt trên menu
mục

Tên trang mục riêng của khách hàng được đặt liên kết trên
menu mục - dưới dạng sub-menu của chuyên mục phù hợp
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II. TRANG MỤC ĐỘC QUYỀN

GIỚI THIỆU SUBCATE CHUẨN
HẠNG MỤC

01 liên kết menu
xuyên trang, là sub
menu của chuyên
mục phù hợp

CHI TIẾT

CHI PHÍ

- Tên trang mục do khách hàng yêu cầu và được duyệt bởi
VietNamNet.
- Khách hàng được sử dụng khu vực nội dung và vùng quảng
Trang mục với

cáo của trang mục.

tên riêng

- Khách hàng không sử dụng Khu vực header, footer của
trang mục.
- Trừ khu vực Header và Footer, VietNamNet không được

Có sẵn 10 bài cho
lần đầu tiên xuất
hiện Subcate
Cập nhật 5 bài
mới/tuần, mỗi ngày
tối đa 1 bài

đăng quảng cáo trên trang mục này
- Khách hàng đảm bảo về số lượng bài đăng trên trang mục
riêng:
Đăng bài PR

+ Có sẵn 10 bài cho lần đầu tiên xuất hiện Subcate

120.000.000
VNĐ/tháng

+ Cập nhật 5 bài mới/tuần, mỗi ngày tối đa 1 bài
- Bài đăng được VietNamNet duyệt và xuất bản.
Liên kết trang
đặt trên menu
tổng

Tên trang mục riêng của khách hàng được đặt liên kết trên
menu tổng của website - dưới dạng sub-menu của chuyên
mục phù hợp

Liên kết trang
đặt trên menu
mục

Tên trang mục riêng của khách hàng được đặt liên kết trên
menu mục - dưới dạng sub-menu của chuyên mục phù hợp
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III. CHI PHÍ KHÁC
Hạng mục

Mô tả

Thiết kế banner chuẩn HTML5 tiêu chuẩn

2.000.000 VNĐ/Banner

Resize banner

1.000.000 VNĐ/Banner

Hosting video trong banner (dung lượng không
quá 3Mb/Video)

5.000.000 VNĐ/Banner/Tuần

IV. QUY ĐỊNH CHUNG
- Không áp dụng Tài trợ trang mục với mục: Chính trị, Thông tin truyền thông, Tuần Việt Nam,
Góc nhìn thẳng.
- Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%
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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

