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1. GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM MULTIMEDIA

Ưu điểm của sản phẩm Multimedia

Mang đến cho độc giả trải nghiệm đọc trọn vẹn 

nhất.

Bài viết là sự kết hợp giữa yếu tố đồ hoạ, video, 

hình ảnh và hiệu ứng, tạo hứng thú cho độc giả 

khi tiếp nhận thông điệp từ đầu cho tới cuối.

Nhiều vị 

trí để lựa  

chọn

Khi nào nên lựa chọn Multimedia?

Trải nghiệm 
mới lạ

Câu chuyện 
thương hiệu

Khi có câu chuyện thương hiệu và muốn 

truyền tải một cách trọn vẹn nhất.

Tạo trải nghiệm mới lạ cho độc giả, thu hút 

sự chú ý của công chúng mục tiêu với 

thương hiệu.
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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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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

Demo Long Form Demo Story Scroll 

Định dạng thể hiện kiểu tạp chí 

với đồ hoạ đẹp, hình ảnh chất 

lượng cao cùng các hiệu ứng 

đơn giản, nhẹ nhàng.

eMagazine Longform
Định dạng đặc biệt, mỗi cuộn 

chuột là một trang nội dung mới.

Story Scroll 

Hình ảnh chất lượng cao toàn 

màn hình và text hiển thị phía trên.

https://vietnamnet.vn/phu-quoc-hon-dao-nen-den-mot-lan-trong-doi-2061127.html
https://vietnamnet.vn/chang-trai-ngay-ngoi-lam-viec-van-phong-toi-tro-thanh-drag-queen-2063738.html
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• VietNamNet 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

INTERACTIVE & GIFOGRAPHIC 

Demo Gifographic

https://vads.vn/demo-ads/Multimedia/Multi-Interactive-eMagazine-New/JW-Marriott-Phu-Quoc-Emerald-Bay-Kiet-tac-xa-hoa-tren-dao-ngoc-1/
https://vads.vn/demo-ads/Multimedia/Multi-Gifographic-New/lich-dang-ky-thi-thpt-quoc-gia-va-xet-tuyen-dai-hoc-2017/%5C
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Sản xuất clip giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ của cá nhân, doanh nghiệp

Video

Đội ngũ truyền hình sáng 
tạo, kinh nghiệm sản xuất 
nhiều chương trình truyền 
hình và TVC thành công. 

Toàn bộ hệ thống xe màu 
(truyền hình lưu động), 
trường quay được đầu tư 
hiện đại. 

Là đối tác sản xuất và cung 
cấp các clip thời sự, giải trí 
lớn cho các nhà mạng. 

Sản xuất chuyên nghiệp, 
trọn gói, đáp ứng nhu cầu 
của cá nhân, doanh nghiệp. 
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Video

● Kịch bản chi tiết

● MC 

● Tổ chức sản xuất

● Đạo diễn 

● Quay phim

● Kỹ thuật máy (VTR)

● Thiết bị ánh sáng

● Dựng phim

● Kỹ xảo, đồ họa

● Thu âm Voice

● Biên tập viên

(-) Chi phí không bao gồm các chi phí phát sinh khi đi quay ở ngoài Hà 

Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Sản xuất clip giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ của cá nhân, doanh nghiệp
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2. BÁO GIÁ SẢN XUẤT MULTIMEDIA

STT Loại hình Mô tả Thời gian 
thực hiện  Giá (VNĐ) Demo

1 Infographic 
Thông tin được trình bày dưới dạng đồ họa tĩnh với các bảng biểu. số 

liệu. đồ thị được trình bày một cách trực quan. dễ tiếp cận. 
2 ngày 5.000.000  Demo

2 eMagazine 
Longform 

Emagazine Longform là định dạng thể hiện kiểu tạp chí với đồ hoạ 

đẹp, hình ảnh chất lượng cao cùng các hiệu ứng đơn giản, nhẹ 

nhàng.

3 - 5 ngày  12.000.000  Demo

3 Story scroll

● Story scroll là định dạng đặc biệt trong đó mỗi cuộn chuột sẽ là 

một trang nội dung mới trong đó có hình ảnh chất lượng cao làm 

nền và text hiển thị phía trên.

● Định dạng này cần ảnh chất lượng cao để hiển thị tràn màn hình.

3 - 5 ngày  12.000.000  Demo

4
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

10 ngày  20.000.000 

Demo 
Interactive 
eMagazine

Demo 
Gifographic

5 Video

Áp dụng cho clip có độ dài từ 1 - 3 phút,  Từ phút thứ 4, mỗi phút 

cộng thêm 1,000,000 VNĐ. Không bao gồm các chi phí phát sinh khi 

đi quay ở ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

10 ngày 20.000.000 

https://vads.vn/demo-ads/Multimedia/Multi-Infographic-New/
https://vietnamnet.vn/phu-quoc-hon-dao-nen-den-mot-lan-trong-doi-2061127.html
https://vietnamnet.vn/chang-trai-ngay-ngoi-lam-viec-van-phong-toi-tro-thanh-drag-queen-2063738.html
https://vads.vn/demo-ads/Multimedia/Multi-Interactive-eMagazine-New/JW-Marriott-Phu-Quoc-Emerald-Bay-Kiet-tac-xa-hoa-tren-dao-ngoc-1/
https://vads.vn/demo-ads/Multimedia/Multi-Interactive-eMagazine-New/JW-Marriott-Phu-Quoc-Emerald-Bay-Kiet-tac-xa-hoa-tren-dao-ngoc-1/
https://vads.vn/demo-ads/Multimedia/Multi-Interactive-eMagazine-New/JW-Marriott-Phu-Quoc-Emerald-Bay-Kiet-tac-xa-hoa-tren-dao-ngoc-1/
https://vads.vn/demo-ads/Multimedia/Multi-Gifographic-New/lich-dang-ky-thi-thpt-quoc-gia-va-xet-tuyen-dai-hoc-2017/
https://vads.vn/demo-ads/Multimedia/Multi-Gifographic-New/lich-dang-ky-thi-thpt-quoc-gia-va-xet-tuyen-dai-hoc-2017/
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3. QUY ĐỊNH CHUNG

YÊU CẦU CHỈNH SỬA 

• Các chỉnh sửa chỉ dựa trên yêu cầu ban 

đầu. Các phát sinh làm ảnh hưởng đến 

nội dung. bố cục thiết kế sẽ cần phải kéo 

dài thời gian và tính thêm chi phí tùy theo 

mức độ phát sinh từ 10% đến 100% chi 

phí ban đầu.

ĐƠN GIÁ

• Đối với nội dung 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% phí xuất bản bài/01 

thương hiệu.

• Chi phí chưa bao gồm VAT.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

• Không tính thời gian chuẩn bị kịch bản. 

chỉnh sửa thiết kế và không bao gồm 

thời gian duyệt sản phẩm của khách 

hàng.

YÊU CẦU NỘI DUNG 

• Số lượng chữ: không quá 2500 chữ.

• Số lượng ảnh không quá 15 ảnh.

YÊU CẦU KÍCH THƯỚC 

INFOGRAPHIC

Gồm 2 ảnh: 01 ảnh nhỏ khi xem trong giao 

diện có chiều ngang 600px & 01 ảnh to để 

khi bấm vào mở full màn hình có chiều 

ngang 1000px (không quy định chiều dọc).

Lưu ý
Đối với sản phẩm MultiMedia



Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Vietnamnet

HÀ NỘI: Tầng 4. Tòa nhà 

C’land. 156 ngõ Xã Đàn 2. 

Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024 37 727 988

TP.HỒ CHÍ MINH: Tầng 2,

27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Dakao, 

Quận 1, TP.HCM 

ĐT: 028 38 180 436 

Fax: 028.38181433

Thông tin liên hệ


