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Áp dụng từ tháng 01/2019

Bảng giá quảng cáo 
RAO VẶT
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TOP 6 TUẦN VIỆT NAM

BOX RAO VẶT TRÊN  TRANG CHỦ VIETNAMNET

Vị trí  Mô tả Đơn giá

Tin thường tại Box Rao vặt 
trên trang chủ VietNamNet

• Xuất bản trên Box Rao Vặt trên Trang chủ 
VietNamNet, vị trí tin thường trong 2 giờ 

500,000
VNĐ/tin

Vùng đặc biệt tại Box Rao vặt 
trên trang chủ VietNamNet

• Xuất bản tại Box Rao vặt trên Trang chủ 
VietNamNet vùng đặc biệt có nền màu xanh

• Số lượng tin xuất bản: 03 tin 
• Thời gian xuất bản: 01 tháng 
• Số lượng tin mới hàng tuần: 8 tin mới/tuần
• Demo chi tiết sẽ gửi trực tiếp khi khách book

60,000,000 
VNĐ/tháng  

ĐĂNG TIN TRÊN TRANG RAOVAT.VIETNAMNET.VN
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Chuyên mục Rao Vặt

Chuyên mục Cấp 2

Xuất bản vị trí Top chuyên 

mục tại Trang chủ Rao Vặt 

trong ~2 giờ   

Xuất bản vị trí Top tại trang 

Chuyên mục cấp 2 phù 

hợp  ~2 giờ 

Xuất bản vị trí Top tại 

Trang chuyên mục trong 

~2 giờ   

Xuất bản vị trí Box Chuyên 

mục cấp 2 phù hợp trên 

trang Chuyên mục ~2 giờ 

Trang chủ Rao Vặt

ĐĂNG TIN TRÊN TRANG RAOVAT.VIETNAMNET.VN
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BÁO GIÁ ĐĂNG TIN TRÊN TRANG RAO VẶT

TRANG 
CHUYÊN MỤC

MÔ TẢ NHÀ ĐẤT MẸ&BÉ
XE/

THỜI TRANG-
MỸ PHẨM

CHUYÊN MỤC 
KHÁC

Top 1

• Xuất bản Top 1 chuyên mục tại trang chủ Rao Vặt trong ~2 giờ   

• Xuất bản Top 1 tại  trang chuyên mục trong ~2 giờ    

• Xuất bản Top 1 tại  trang  chuyên mục cấp 2 phù hợp  trong ~2 giờ 

• Xuất bản Top 1 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên 

mục trong ~2 giờ  

 250,000  200,000  150,000  50,000 

Top 2-5

• Xuất bản Top 2-5 chuyên mục tại  trang chủ Rao Vặt trong ~2 giờ   

• Xuất bản Top 2-5 tại  trang chuyên mục trong ~2 giờ   

• Xuất bản Top 2-5 tại  trang  chuyên mục cấp 2 phù hợp trong ~2 giờ   

• Xuất bản Top 2-5 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên 

mục trong ~2 giờ   

 200,000 150,000  100,000 -

Top 6

• Xuất bản tại 1 trong 7 vị trí Top 6 chuyên mục Nhà đất tại trang chủ Rao 

Vặt trong ~2 giờ  

• Lưu  tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp

 100,000 - - -
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QUY ĐỊNH ĐĂNG TIN RAO VẶT

• Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% 

• Tin đăng có số lượng chữ không quá 300 chữ, tiêu đề không quá 13 
chữ 

• Người đăng tin chịu trách nhiệm về tính xác thực và mọi tranh chấp 
xảy ra liên quan đến nội dung thông tin trên tin đăng của mình; không 
sử dụng thông tin cá nhân của người khác để đăng tin, mang tính bêu 
xấu. 

• Các tin sẽ bị từ chối đăng nếu vi phạm một trong các quy định sau: 
o Tin đăng gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm 

tổn hại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp. 
o Tiêu đề tin vượt quá 13 chữ 
o Tin đăng sai chuyên mục 
o Thiếu thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại, người liên lạc) 

hoặc đưa các thông tin liên lạc không đúng.
o Tin đăng trùng nhau về tiêu đề và nội dung.
o Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung, hình ảnh để phù 

hợp với tiêu chí chung của trang Rao vặt. 
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BÁO GIÁ ĐĂNG BANNER
Vị trí Size Xuất bản Giá (Tuần)

Top Banner 980x90 Xuyên trang 5,000,000

Center Banner 1 728x90 Trang chủ 3,000,000

Center Banner 2 660x90 Trang chuyên mục 1,000,000

Square 1 300x250 Chuyên mục & chi tiết 1,000,000

Square 2 300x250 Chuyên mục & chi tiết 1,000,000

Square 3 300x250 Chuyên mục & chi tiết 1,000,000

Big Banner 300x600 Chuyên mục & chi tiết 2,000,000

Side banner 1,2 (floating) 120x300 Xuyên trang 4,000,000

Side banner 1+2 (floating) 120x300 Xuyên trang 6,000,000

High banner 160x600 Trang chi tiết 1,500,000
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Trang chi tiếtTrang Chuyên mụcTrang chủ Rao Vặt

VỊ TRÍ ĐĂNG BANNER TRÊN RAO VẶT VIETNAMNET
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• Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

• Chế độ chia sẻ 3 theo user: 03 sản phẩm quảng cáo chia sẻ tại cùng 

một vị trí. Mỗi lượt xem chỉ xuất hiện 1 banner

• Thời gian mua quảng cáo dưới 07 ngày được tính tròn 01 tuần 

• Thời gian gửi banner: Trước 01 ngày đối với banner thường, 03 

ngày đối với banner đặc biệt. 

• Chuẩn banner quy định: thiết kế dạng JPG/GIF/HTML5, banner có 

kích thước < 50Kb

•  Các quảng cáo đặc biệt có kích thước < 100Kb

• Nội dung quảng cáo phải tuân theo các quy định của Nhà Nước và 

được sự chấp thuận của chuyên trang Raovat.vietnamnet.vn

QUY ĐỊNH ĐĂNG BANNER RAO VẶT



Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Vietnamnet

HÀ NỘI: Tầng 4, tòa nhà 

C’land, 156 ngõ Xã Đàn 2, 

Đống Đa

ĐT: 024 37 727 988

TP.HỒ CHÍ MINH: Tầng 4, 

tòa nhà TF, 408 Điện Biên 

Phủ, Q11

ĐT: 028 38 180 436 

Thông tin liên hệ


