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Nội dung 

•  Giới thiệu Marry Network 

•  Giới thiệu Marry 

•  Gói dịch vụ được khuyên dùng (Recommended) 

•  Gói dịch vụ truyền thông số (Digital) 

•  Gói dịch vụ truyền thông ấn phẩm in (Print) 

•  Gói dịch vụ truyền thông sự kiện (Event) 

•  Liên hệ 

From Marry with ♥ 3 



Giới thiệu 

Marry.vn 
Giúp cô dâu chuẩn bị cho đám 
cưới trong mơ và cuộc sống mới 

MarryBaby.vn 
Giúp mẹ chăm sóc thiên thần nhỏ 
của mình ngay từ trong bụng mẹ 
đến tuổi mẫu giáo 

MarryLiving.vn 
Giúp mẹ chăm sóc bé ở độ tuổi tiểu 
học, không quên dành thời gian cho 
bản thân và chu toàn cả gia đình 
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GIỚI THIỆU MARRY NETWORK 

•  Marry Network là chuỗi các website thông tin và cộng đồng mục tiêu dành cho phụ nữ trẻ, duy nhất tại Việt 
Nam, được thành lập từ năm 2010. 

•  Marry Network mang đến nội dung, thông tin và trải nghiệm hữu ích để đồng hành cùng phụ nữ trong suốt các 
sự kiện trọng đại của cuộc đời. 

•  Các website Marry.vn, MarryBaby.vn và MarryLiving.vn kết nối chặt chẽ với nhau trên sứ mệnh này. 



Giới thiệu 
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GIỚI THIỆU RINGIER VIỆT NAM 

Marry Network được quản lý và đầu tư bởi Ringier Việt Nam, trực thuộc 
Ringier AG. Ringier AG là tập đoàn truyền thông lớn nhất Thuỵ Sĩ và hàng đầu 
Châu Âu. 

Ringier AG được thành lập năm 1833, có văn phòng ở 16 quốc gia từ Châu Âu, 
Châu Phi đến Châu Á, với hơn 8.000 nhân viên, trong đó có 200 nhân viên tại 
Việt Nam. Doanh thu năm 2016 của tâp đoàn Ringier AG là 1,3 tỷ USD.  

Ringier AG đã đầu tư vào Việt Nam từ hơn 25 năm trước, đến nay ngoài Marry 
Network, Ringier còn có tạp chí thời trang và làm đẹp hàng đầu ELLE cùng 
cổng thông tin bất động sản MuaBanNhaDat.vn. 



Giới thiệu 

Digital 
•  Marry.vn 
•  MarryBaby.vn 
•  MarryLiving.vn 
•  (BepGiaDinh.com) 
•  Facebook 
•  Youtube 
•  Zalo 
•  Instagram 

Print 
•  Tạp chí Marry 
•  Sổ tay cô dâu Marry 
•  Tạp chí MarryBaby 
•  Sổ tay dành cho mẹ MarryBaby 
•  Tạp chí Bếp Gia Đình 
•  Sổ tay Bếp Gia Đình 

Event 
•  Triển lãm cưới Marry Wedding Day 
•  Ngày hội cho bé MarryBaby Day 
•  Ngày hội mua sắm MarryBaby Mega Mall 
•  Chuỗi trải nghiệm tiền sản MarryBaby 
•  Chuỗi Cooking Class của Bếp Gia Đình 
•  Các chuỗi workshop 

From Marry with ♥ 6 

TRUYỀN THÔNG TÍCH HỢP 360 ĐỘ 
Marry Network vận hành dựa trên truyền thông số (Digital). Tuy nhiên, Marry Network luôn duy trì hiệu quả trải 
nghiệm tương tác với người dùng thông qua các ấn phẩm in (Print) và sự kiện (Event).  



Giới thiệu 
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 

Mường Thanh Hospitality 
TTC Hospitality 
Grand Palace 
White Palace 
Pullman 
Lotte 
Sofitel 
Ngoc Huy Studio 
Tu Art Photography 
Julliette Bridal 

Huggies 
Pampers 
Merries 
Mead Johnson Nutrition 
Nestle 
Prudential 
VP Bank 
Nam Long 
Omo 
Vinamilk 

Teka 
Acecook 
Elmich 
Braun 
Malloca 
Electrolux 
Coca-Cola 
Publicis Groupe 
Purpose Group 
GroupM 



Giới thiệu 

Nội dung (Content) 
Website Marry có hơn 10.000 bài 
viết về kinh nghiệm, xu hướng, 
thời trang cưới... dẫn đầu trên 
hầu hết kết quả tìm kiếm của 
người dùng trên Google 

Cộng đồng (Community) 
Marry.vn có hơn 300.000 thành viên hoạt 
động thường xuyên với hơn 1 triệu nội 
dung và tương tác. 

Mỗi năm Marry.vn chào đón thêm 
100.000 cô dâu mới (50% cô dâu ở các 
thành phố lớn) 

Commerce (Thương mại) 
Marry.vn có danh mục gần 7.000 nhà 
cung cấp dịch vụ cưới và dịch vụ liên 
quan, được đánh giá và quan tâm bởi cô 
dâu 

Hàng năm, Marry vinh danh các nhà cung 
cấp dịch vụ cưới xuất sắc (Marry 
Excellence Awards) trên toàn quốc 
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GIỚI THIỆU MARRY  
Marry là thương hiệu truyền công cưới lớn nhất Việt Nam với website thông tin và cộng đồng cưới số 1 Marry.vn, 
chuỗi triển lãm cưới lớn nhất Marry Wedding Day ở các thành phố lớn, cùng các ấn phẩm tạp chí Marry và Sổ tay 
cô dâu ấn tượng. 

•  Marry là sự kết hợp hoàn hảo của nội dung chuyên sâu (Content) với cộng đồng gắn kết (Community) và 
thương mại hiệu quả (Commerce) với danh mục dịch vụ cưới uy tín và chất lượng ở khắp các tỉnh thành. 



Giới thiệu 

Cô dâu/Cặp đôi 
•  Phụ nữ, 24 - 35 tuổi 
•  Có kế hoạch cưới trong 12 

tháng tới 
•  Sinh sống ở các thành phố 

lớn (HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, 
Cần Thơ, Hải Phòng, Nha 
Trang...) 

•  Thu nhập class A, B 
•  Nhân viên văn phòng 
•  Sử dụng Internet hàng ngày 
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NGƯỜI DÙNG MỤC TIÊU 

Nhà cung cấp dịch vụ  
•  Quản lý các thương hiệu dịch 

vụ cưới và dịch vụ liên quan 
•  Đăng thông tin dịch vụ, 

khuyến mãi để giới thiệu cho 
cô dâu 

•  Tương tác, tư vấn cho cô dâu 
có nhu cầu 



Giới thiệu 
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WEBSITE MARRY.VN 

Tỷ trọng nguồn truy cập đến Marry 
(Dựa trên SimilarWeb.com) 

Lượt truy cập/
tháng 

1.000.000 (Google Analytics) 

Tỷ trọng lượt 
truy cập 

48% trực tiếp, 38% từ Google, 11% từ 
Facebook, Khác: 3% 

Tỷ trọng xem 
nội dung 

Trang chủ: 20% 
Dịch vụ cưới: 30%, Kinh nghiệm cưới: 20%, 
Cộng đồng: 20%, Khác: 10% 

Time on site  00:02:30 

Pages per 
session 

2,5 trang 

Bounce Rate 45% 



BẢNG GIÁ 
QUẢNG CÁO 

•  Được khuyên dùng (Recommended) 

•  Truyền thông số (Digital) 

•  Truyền thông ấn phẩm in (Print) 

•  Truyền thông sự kiện (Event) 



Được khuyên dùng 

From Marry with ♥ 12 

Dịch vụ Mô tả Số lượng Giá (VNĐ) 

Facebook Sponsored 
Post 

Thông điệp truyền thông được fanpage của Marry.vn thực hiện dưới 
hình thức Sponsored Post, tiếp cận chính xác các cô dâu theo độ tuổi, 
vùng miền... 

1 post 8,000,000 

PR Article 
Album, bài viết giới thiệu dịch vụ, thông điệp truyền thông được biên 
tập lại bởi Marry với lượng view được cam kết 

1 bài 7,000,000 

Gói Listing Vàng 
Là gói được đa số khách hàng chọn với ngân sách vừa phải. Đăng tin 
nhiều hơn trong 6 tháng! 

1 gói 3,999,000 

Tổng 18,999,000 

Discount (25%) 4,749,750 

Tổng cộng 14,150,000 

♥ Gói trái tim 1 
Phù hợp cho việc duy trì sự hiện diện và ưu đãi trên Marry.vn 



Được khuyên dùng 
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Dịch vụ Mô tả Số lượng Giá (VNĐ) 

PR Article 
Album, bài viết giới thiệu dịch vụ, thông điệp truyền thông được biên 
tập lại bởi Marry với lượng view được cam kết 

1 bài 7,000,000 

Facebook Sponsored 
Post 

Thông điệp truyền thông được fanpage của Marry.vn thực hiện dưới 
hình thức Sponsored Post, tiếp cận chính xác các cô dâu theo độ 
tuổi, vùng miền... 

1 post 8,000,000 

Collection - Bộ sưu tập 
hình ảnh 

Kích thước trang đôi 426mm x 291mm (tràn trang), 380mm x 265mm 
(lọt lòng, có khung). Bắt buộc là hình ảnh bộ sưu tập hay album, tối 
thiểu 4 trang. 

1 kỳ, 4 trang 32,000,000 

Tổng 47,000,000 

Discount (25%) 11,750,000 

Tổng cộng 35,250,000 

♥ Gói trái tim 2 
Phù hợp giới thiệu bộ sưu tập mới, album nổi bật trên cả digital lẫn tạp chí 



Được khuyên dùng 

From Marry with ♥ 14 

Dịch vụ Mô tả Số lượng Giá (VNĐ) 

Facebook Remarkeing 1.000 click, 1 tháng 1 lần, 1 tháng 6,000,000 

Inline Article Banner 
Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. HIển thị trong nội dung bài viết 
trên mobile, bên cạnh nội dung trên desktop 

1 tháng 50,000,000 

Gói Listing Kim cương 
Đảm bảo tin đăng và hình ảnh nhà cung cấp xuất hiện nổi bật, tin 
cậy nhất trên Marry.vn trong một năm! 

1 gói 7,999,000 

Tổng 63,999,000 

Discount (25%) 15,999,750 

Tổng cộng 47,950,000 

♥ Gói trái tim 3 
Phù hợp cho quảng bá dịch vụ ở quy mô độ phủ lớn và duy trì hiện diện trên Marry.vn 



Được khuyên dùng 
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Dịch vụ Mô tả Số lượng Giá (VNĐ) 

Rectangle Banner 1, 2 
Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. Hiển thị ở tất cả các trang, không 
bao gồm trang chi tiết trên mobile 

1 tháng 50,000,000 

Gói Listing Kim cương 
Đảm bảo tin đăng và hình ảnh nhà cung cấp xuất hiện nổi bật, tin 
cậy nhất trên Marry.vn trong một năm! 

1 gói 7,999,000 

EDM (Email Direct 
Marketing) 

Thông điệp, hình ảnh truyền thông được gởi đến danh sách hơn 
100.000 cô dâu mới nhận newsletter hàng tuần của Marry.vn 

1 lần 20,000,000 

Tổng 77,999,000 

Discount (25%) 19,499,750 

Tổng cộng 58,400,000 

♥ Gói trái tim 4 
Phù hợp chiến dịch khuyến mãi, quảng bá trong 1 tháng + duy trì hiện diện 1 năm trên Marry.vn 



Được khuyên dùng 
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Dịch vụ Mô tả Số lượng Giá (VNĐ) 

Homepage slide 
1 trong 5 vị trí ở trang chủ Marry.vn. Vị trí lớn và đẹp nhất trên 
Marry.vn 

1 tháng 100,000,000 

VIP Logo 
1 trong 6 logo ở trang chủ Marry.vn. Không chia sẻ, vị trí nổi bật ở 
đầu trang 

1 tháng 40,000,000 

Content Video 
Nội dung được tư vấn, đề xuất và sản xuất bởi Marry, với lượng view 
được cam kết 

1 video 20,000,000 

Tổng 160,000,000 

Discount (25%) 40,000,000 

Tổng cộng 120,000,000 

♥ Gói trái tim 5 
Phù hợp giới thiệu thương hiệu mạnh mẽ trong 1 tháng cao điểm 



Được khuyên dùng 
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Dịch vụ Mô tả Số lượng Giá (VNĐ) 

Homepage slide 1 trong 5 vị trí ở trang chủ Marry.vn. Vị trí lớn và đẹp nhất trên Marry.vn 1 tháng 100,000,000 

VIP Logo 1 trong 6 logo ở trang chủ Marry.vn. Không chia sẻ, vị trí nổi bật ở đầu trang 1 tháng 40,000,000 

Content Video 
Nội dung được tư vấn, đề xuất và sản xuất bởi Marry, với lượng view được cam 
kết 

1 video 20,000,000 

Content Marketing Article 
Nội dung được tư vấn, đề xuất và sản xuất bởi Marry, với lượng view được cam 
kết 

4 bài 36,000,000 

Content Box 
Đi cùng với gói Content Marketing, xuất hiện ở trang chủ và cột phải các trang 
nội dung 

1 box 60,000,000 

Premium Shop 
Giao diện đặc biệt của Shop trên Marry, cho phép đăng tải các gói dịch vụ kèm 
thanh toán trực tuyến (nếu có). Tập hợp tất cả nội dung, Blog, Hỏi đáp, Video... 
về một nơi 

1 tháng 30,000,000 

Tổng 286,000,000 

Discount (25%) 71,500,000 

Tổng cộng 214,500,000 

♥ Gói trái tim đặc biệt 
Phù hợp giới thiệu thương hiệu toàn diện, độ phủ cao nhất 



BẢNG GIÁ 
QUẢNG CÁO 

•  Được khuyên dùng (Recommended) 

•  Truyền thông số (Digital) 

•  Truyền thông ấn phẩm (Print) 

•  Truyền thông sự kiện (Event) 



Digital 
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Stt Dịch vụ Kích thước Mô tả KPI (Impressions) 
Giá 

(VNĐ/tháng) 

1 Homepage slide 1440x550 
1 trong 5 vị trí ở trang chủ Marry.vn. Vị trí lớn và đẹp 
nhất trên Marry.vn 

1,500,000 - 
2,500,000 

100,000,000 

2 VIP Logo 174x87 
1 trong 6 logo ở trang chủ Marry.vn. Không chia sẻ, vị 
trí nổi bật ở đầu trang 

1,500,000 - 
2,500,000 

40,000,000 

3 Rectangle Banner 1, 2 180x300 
Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. Hiển thị ở tất cả 
các trang, không bao gồm trang chi tiết trên mobile 

500,000 - 
1,500,000 

50,000,000 

4 Rectangle Banner 3, 4 180x300 
Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. Hiển thị ở tất cả 
các trang, không bao gồm trang chi tiết trên mobile 

500,000 - 
1,500,000 

40,000,000 

5 Rectangle Banner 5, 6 180x300 
Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. Hiển thị ở tất cả 
các trang, không bao gồm trang chi tiết trên mobile 

500,000 - 
1,500,000 

30,000,000 

6 Inline Article Banner 
750x1280 
180x300 

Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. HIển thị trong nội 
dung bài viết trên mobile, bên cạnh nội dung trên 
desktop 

500,000 - 
1,500,000 

50,000,000 

7 Article Rectangle Banner 300x255 
Chia sẻ 3, thay đổi khi tải lại trang. Hiển thị ở bên dưới 
bài viết chi tiết 

500,000 - 
1,500,000 

40,000,000 

♥ Display Ads  
Banner Ads, VIP Logo, Homepage Slides hiển thị ở tất cả phiên bản (mobile, desktop) 



Digital 
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Gói Gói ĐỒNG Gói BẠC Gói VÀNG  
Marry khuyên dùng 

Gói NGỌC Gói KIM CƯƠNG Gói ĐẶC BIỆT 

Giá (VNĐ) 999,000 1,999,000 3,999,000 5,999,000 7,999,000 19,999,000 

Tin thường 2 5 12 20 25 12 

Thời gian sử dụng 2 tháng 4 tháng 6 tháng 1 năm 1 năm 1 năm 

Quyền lợi Tin nổi bật x 1 2 5 20 12 

Quyền lợi NCC nổi bật x x x 1 tháng 2 tháng 6 tháng 

Thời gian NCC đảm bảo 2 tháng 4 tháng 6 tháng 1 năm  1 năm 1 năm 

KPI cam kết Tin thường: 200 views 
Tin thường: 200 views 
Tin nổi bật: 500 views 

Tin thường: 200 views 
Tin nổi bật: 500 views 

Tin thường: 200 views/tin 
Tin nổi bật: 500 views/tin 
NCC nổi bật: 1.000 views/
tháng 

Tin thường: 200 views 
Tin nổi bật: 500 views 
NCC nổi bật: 1.000 
views/tháng 

Tin thường: 200 views 
Tin nổi bật: 500 views 
NCC nổi bật: 1.000 
views/tháng 

Tại sao nên chọn? 

Đăng tin dịch vụ cưới 
dành cho cô dâu chú 
rể trên website cưới số 
1 Việt Nam, với chi phí 
tiết kiệm! 

Đăng nhiều tin hơn với 
thời gian sử dụng và 
hiệu quả cao hơn với 
quyền lợi tin nổi bật! 

Là gói được đa số 
khách hàng chọn với 
ngân sách vừa phải. 
Đăng tin nhiều hơn 
trong 6 tháng! 

Gói có thời hạn sử dụng 1 
năm, tin đăng nhiều hơn 
và hiệu quả với nhiều 
quyền lợi tin nổi bật! 

Đảm bảo tin đăng và 
hình ảnh nhà cung cấp 
xuất hiện nổi bật, tin 
cậy nhất trên Marry.vn 
trong một năm! 

Dành cho nhà cung 
cấp muốn tăng độ phủ 
thương hiệu trên 
Marry.vn với tin đăng 
nổi bật và nhà cung 
cấp nổi bật! 

♥ Danh mục dịch vụ  
Listing: Tin đăng khuyến mãi, giới thiệu dịch vụ. Premium Shop: Nhà cung cấp (NCC) nổi bật 



Digital 
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Stt Dịch vụ Mô tả  KPI cam kết Đơn vị tính Giá (VND) 

1 
Community Featured 
Post 

Tương tự Forum Seeding, với mức tương tác 
được cam kết. Thông điệp truyền thông được 
đảm bảo sức ảnh hưởng và lan tỏa trên cộng 
đồng cô dâu lớn nhất Việt Nam Marry.vn. 

5.000 views 
50 comments 

100 loves 
Post 12,000,000 

2 
Facebook Sponsored 
Post 

Thông điệp truyền thông được fanpage của 
Marry.vn thực hiện dưới hình thức Sponsored 
Post, tiếp cận chính xác các cô dâu theo độ 
tuổi, vùng miền... 

Reach  
= 10% fanpage likes, 
40,000 reach/post 

Post 8,000,000 

3 
EDM (Email Direct 
Marketing) 

Thông điệp, hình ảnh truyền thông được gởi 
đến danh sách hơn 100.000 cô dâu mới nhận 
newsletter hàng tuần của Marry.vn 

Tỷ lệ mở 15% Lần 12,000,000 

4 PR Article Post 
Album, bài viết giới thiệu dịch vụ, thông điệp 
truyền thông được biên tập lại bởi Marry với 
lượng view được cam kết 

2.000 views Bài 7,000,000 

5 
Content Marketing 
Article 

Nội dung được tư vấn, đề xuất và sản xuất bởi 
Marry, với lượng view được cam kết 

5.000 views Bài 9,000,000 

6 Content Video 
Nội dung được tư vấn, đề xuất và sản xuất bởi 
Marry, với lượng view được cam kết 

30,000 - 50,000 views 
tùy theo format video 

Video 20,000,000 

♥ Cộng đồng và nội dung 
PR, Video & Content Marketing, Community Post, Facebook Post 



BẢNG GIÁ 
QUẢNG CÁO 

•  Được khuyên dùng (Recommended) 

•  Truyền thông số (Digital) 

•  Truyền thông ấn phẩm (Print) 

•  Truyền thông sự kiện (Event) 



Print 

From Marry with ♥ 23 

Stt Dịch Vụ Mô tả Đơn vị tính Giá (VNĐ) 

1 PrintAd - Bìa 4 
Nguyên trang, kích thước chuẩn W203mm x H285mm; W206mm x 
H291mm (tràn trang) 

Trang 40,000,000 

2 PrindAd - Bìa 3 
Nguyên trang, kích thước 216 mmx291mm (tràn trang), 190 mmx265mm (lọt 
lòng, có khung) 

Trang 33,000,000 

3 PrindAd - Bìa 2 
Nguyên trang, kích thước 216 mmx291mm (tràn trang), 190 mmx265mm (lọt 
lòng, có khung) 

Trang 35,000,000 

4 PrindAd - Trang 3 
Nguyên trang, kích thước 216 mmx291mm (tràn trang), 190 mmx265mm (lọt 
lòng, có khung) 

Trang 33,000,000 

5 PrindAd - Trang phải 
Nguyên trang, kích thước 216 mmx291mm (tràn trang), 190 mmx265mm (lọt 
lòng, có khung) 

Trang 25,000,000 

6 Advertorial - Bài viết và hình ảnh  Dàn nội dung trên 1 trang, 190 mmx265mm (lọt lòng) Trang 25,000,000 

7 Collection - Bộ sưu tập hình ảnh 
Kích thước trang đôi 426mm x 291mm (tràn trang), 380mm x 265mm (lọt 
lòng, có khung). Bắt buộc là hình ảnh bộ sưu tập hay album, tối thiểu 4 
trang. 

Trang 8,000,000 

8 Sampling, Leaflet/Bellyband 
Đính kèm sampling, leaflet (tờ rơi) hay bellyband với tạp chí. Giá thay đổi 
tùy quy cách và vị trí trên tạp chí. 

Kỳ 30,000,000 

9 Featured Shop Box Logo + Thông tin cơ bản + hình đại diện, diện tích 1/6 trang Box 6,000,000 

10 Featured Promotion Box Thông tin khuyến mãi + hình đại diện + thông tin shop, diện tích 1/6 trang Box 6,000,000 

♥ Tạp chí Marry 
Tạp chí phát hành tại 5 thành phố lớn (HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ), 25.000 
bản mỗi kỳ. Thời gian: tháng 05, tháng 08, tháng 11 



Print 

From Marry with ♥ 24 

Stt Dịch Vụ Mô tả Đơn vị tính Giá (VNĐ) 

1 PrintAd - Bìa 4 Kích thước nguyên trang W146mm x H216mm Trang 30,000,000 

2 PrindAd - Bìa 3 
Nguyên trang, kích thước 156 mmx216mm (tràn trang), 130mmx190mm (lọt 
lòng, có khung) 

Trang 22,000,000 

3 PrindAd - Bìa 2 
Nguyên trang, kích thước 156 mmx216mm (tràn trang), 130mmx190mm (lọt 
lòng, có khung) 

Trang 25,000,000 

4 PrindAd - Trang 3 
Nguyên trang, kích thước 156 mmx216mm (tràn trang), 130mmx190mm (lọt 
lòng, có khung) 

Trang 22,000,000 

5 PrindAd - Trang phải 
Nguyên trang, kích thước 156 mmx216mm (tràn trang), 130mmx190mm (lọt 
lòng, có khung) 

Trang 16,000,000 

6 Advertorial - Bài viết và hình ảnh  Dàn nội dung trên 1 trang, 130mmx190mm (lọt lòng) Trang 16,000,000 

7 Collection - Bộ sưu tập hình ảnh 
Kích thước trang đôi 306mm x 216mm (tràn trang), 280mm x 190mm (lọt 
lòng, có khung). Bắt buộc là hình ảnh bộ sưu tập hay album, tối thiểu 4 
trang. 

Trang 6,000,000 

8 Sampling, Leaflet/Bellyband 
Đính kèm sampling, leaflet (tờ rơi) hay bellyband với sổ tay. Giá thay đổi tùy 
quy cách và vị trí trên sổ tay 

Kỳ 25,000,000 

9 Featured Shop Box Logo + Thông tin cơ bản + hình đại diện, diện tích 1/6 trang Box 4,000,000 

10 Featured Promotion Box Thông tin khuyến mãi + hình đại diện + thông tin shop, diện tích 1/6 trang Box 4,000,000 

♥ Sổ tay cô dâu Marry 
Sổ tay phát hành miễn phí tại 2 sự kiện cưới lớn nhất TPHCM và Hà Nội, tổng cộng 10.000 
bản. Thời gian: tháng 05 (HCM), tháng 07 (Hà Nội) 



Lịch phát hành 

•  Marry Magazine 
Issue 1 (8/5) 

•  Marry Wedding 
Handbook (15/5) 

Jan Feb Apr Mar 

May Jun Aug Jul 

Sep Oct Dec Nov 

•  Marry Magazine 
Issue 2 (7/8) 

•  MarryBaby 
Magazine (14/8) 

•  BGD Magazine, 
Tet issue (9/1) 

•  MarryBaby 1000 
days Handbook 
(Toddler, 10/4) 

•  MarryBaby 1000 
days Handbook 
(Pregnancy, 
10/7) 

•  MarryBaby 1000 
days Handbook 
(New-born, 9/10) 

•  BGD Tips Book 
(11/9) 

•  Marry Magazine 
Issue 3 (6/11) 

•  Marry 
3 magazines, 1 handbook 
 
•  MarryBaby 
1 magazine, 3 handbooks 
 
•  Bep Gia Dinh 
1 magazine, 1 handbook 

5 
magazines 

5  
5 handbooks 

From Marry with ♥ 25 



BẢNG GIÁ 
QUẢNG CÁO 

•  Được khuyên dùng (Recommended) 

•  Truyền thông số (Digital) 

•  Truyền thông ấn phẩm in (Print) 

•  Truyền thông sự kiện (Event) 



Truyền thông sự kiện 

From Marry with ♥ 27 

Stt Dịch vụ Mô tả Quyền lợi Quy mô 
Giá 

(VNĐ/tháng) 

1 Gói tài trợ kim cương 
Gói tài trợ cao nhất, độc quyền theo 
lĩnh vực của nhà tài trợ 

Chi tiết theo từng sự kiện 2 ngày Liên hệ 

2 Gói tài trợ bạch kim 
Gói tài trợ để có quyền lợi và vị trí tốt 
trong sự kiện 

Chi tiết theo từng sự kiện 2 ngày Liên hệ 

3 Gói tài trợ vàng 
Gói tài trợ để có quyền lợi và vị trí tốt 
trong sự kiện 

Chi tiết theo từng sự kiện 2 ngày Liên hệ 

4 Gói tài trợ bạc 
Gói tài trợ để có quyền lợi và vị trí tốt 
trong sự kiện 

Chi tiết theo từng sự kiện 2 ngày Liên hệ 

5 Gói tài trợ đồng 
Gói tài trợ để có quyền lợi và vị trí tốt 
trong sự kiện 

Chi tiết theo từng sự kiện 2 ngày Liên hệ 

6 Gói tài trợ quà tặng, dịch vụ 
Quà tặng, voucher dịch vụ... để phục 
vụ cho sự kiện 

Chi tiết theo từng sự kiện 2 ngày Liên hệ 

7 Gian hàng 
Kích thước chuẩn 3x3x3m hoặc tương 
đương 

Chi tiết theo từng sự kiện 2 ngày Liên hệ 

♥ Triển lãm cưới 
Tiếp cận hàng nghìn khách hàng trực tiếp tại sự kiện cưới lớn nhất ở các thành phố HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, 
Hải Phòng, Cần Thơ... 



Truyền thông sự kiện 

From Marry with ♥ 28 

Gói Workshop Trải nghiệm cưới 

Giá Liên hệ Liên hệ 

Quy mô 1 buổi 1 ngày 

Lượng khách tham dự 50 - 100 khách  200 - 300 khách 

Địa điểm Thoả thuận Khách sạn, nhà hàng tiệc cưới 

Format Giao lưu, tư vấn, tham khảo dịch vụ 
Fashion show, âm nhạc, gameshow, trải nghiệm 
dịch vụ.. 

Tại sao nên chọn? 
Phù hợp với các thương hiệu mong muốn tiếp 
cận cặp đôi tại ngay địa điểm bán hàng của 
mình 

Phù hợp với nhà hàng tiệc cưới, địa điểm tổ chức 
tiệc cưới hoặc thương hiệu muốn quảng bá và tiếp 
cận cặp đôi ở quy mô lớn và độc quyền 

♥ Workshop, Trải nghiệm cưới 
Tiếp cận khách hàng trực tiếp ở quy mô 50 - 300 người, được xây dựng theo chủ đề và yêu cầu riêng 



Lịch sự kiện 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Marry 
Wedding Day  

HCM 

Marry 
Wedding Day  

Hanoi 

Wedding Fair 
Can Tho 

Wedding Fair 
Da Nang 

Wedding Fair 
Nha Trang 

Wedding Fair 
Quang Ninh 

Wedding 
Fair 
Vinh 

MarryBaby 
Day Hanoi 

MarryBaby 
Day HCM 

MarryLiving 
Day 

MarryBaby  
Mega Sale 

HCM 

From Marry with ♥ 29 

Wedding Fair 
Buon Ma Thuot 



Cảm ơn Quý khách đã quan tâm J 

Q&A 

From Marry with ♥ 30 




