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BẢNG GIÁ 2018
Thể loại Giá (VNĐ) Yêu cầu Vị	trí Thời gian

Giới thiệu sản phẩm,	doanh
nghiệp,	 thông tin	hoạt động
của doanh nghiệp

8,000,000 Số lượng từ <	600 Số lượng ảnh hiển thị trong bài 03	<	ảnh
Thông tin	và Ảnh doanh nghiệp cung cấp

Thông	tin	và	Ảnh	doanh	
nghiệp	cung	cấp

Giới	thiệu	sản	phẩm,	doanh	
nghiệp,	 thông	tin	hoạt	động	
của	doanh	nghiệp

12,000,000 Số lượng từ <600

Số lượng ảnh hiển thị trong bài 03	<	ảnh
Thông tin và Ảnh do	doanh nghiệp cung cấp
Chèn thêm chùm ảnh dưới dạng Album Ảnh.	Số lượng
ảnh 06	<	ảnh

Hiển thị 03	giờ tại vị trí Nổi
bật

Giới thiệu sản phẩm,	doanh
nghiệp,	 thông tin	hoạt động
của doanh nghiệp

20,000,000 Số lượng từ <	1000

Autodaily thực hiện tại Hà Nội trong bán kính <<200km	
tính từ trung tâm Hà Nội.

Số lượng ảnh hiển thị trong bài 06	<	ảnh
Thông tin và Ảnh do	doanh nghiệp cung cấp
Chèn thêm chùm ảnh dưới dạng Album Ảnh.	Số lượng
ảnh 12	<	ảnh

Hiển thị 06	giờ tại vị trí Nổi
bật

Đánh giá sản phẩm 30,000,000 Số lượng từ đưa
theo yêu cầu

Autodaily thực hiện tại Hà Nội trong bán kính <<200km	
tính từ trung tâm Hà Nội

Chèn thêm chùm ảnh dưới dạng Album	Ảnh trong bài
viết.	Số lượng ảnh đưa theo yêu cầu
Autodaily cung cấp CD	miễn phí bao gồm những hình Ảnh
chất lượng.	Số lượng Ảnh <<	20	ảnh

Hiển thị 12 giờ tại vị trí Nổi
bật

Video đánh giá sản phẩm 60,000,000 Số lượng từ đưa
theo yêu cầu

Autodaily thực hiện Video đánh giá sản phẩm, bán 
kinh di chuyên dưới 100km.
Xuất bản trên: www.autodaily.vn, autodaily youtube 
channel và autodaily facebook fanpage.

Hiển thị 24 giờ tại vị trí Nổi
bật trên Website, Ghim 

trên Youtube và 
Facebook
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QUY ĐỊNH CHUNG

ü Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT
ü Tiêu đề (Tít) của bài không quá 12 chữ
ü Dưới cuối bài phải có nguồn của bài viết
ü Autodaily có quyền biên tập tít, sapo ảnh và một số nội dung không phù hợp và thông báo

lại cho doanh nghiệp trước khi đăng.
ü Autodaily có quyền từ chối đăng bài trong trường hợp bài có nội dung không phù hợp

hoặc không đáp ứng đủ các yêu cầu trên chuyên mục.
ü Nội dung tin bài sẽ được đăng tải trong vòng 02 ngày làm việc sau khi Khách hàng đã

thống nhất thông tin và thanh toán đầy đủ chi phí đăng tin.

Trần Hải Yến (Ms)
Giám đốc kinh doanh
Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo A&D
P102, số 18, ngõ 11, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Mobile: 0979642579
Email: yenth@autodaily.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ
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