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BẢNG GIÁ ĐĂNG BÀI VIẾT  
TRÊN TUỔI TRẺ ONLINE – http://tuoitre.vn 

Áp dụng từ 01-01-2018 

 

1. Bài viết đăng trong trang nội dung báo Tuổi Trẻ Online  

 

Vị trí Đơn giá  Vị trí xuất hiện 

Trang chủ 40.000.000 đồng 
Xuất hiện đồng thời tại vị trí chuyên mục tương ứng trên trang 
chủ và vị trí chính 1 (dưới cụm tin Vedette) trong trang chuyên 
mục trong thời gian tối thiểu 2 giờ 

Trang chuyên mục cấp 1: Kinh doanh, 

Nhịp sống trẻ, Sống khoẻ, Văn hoá giải 
trí, Giáo dục.  

30.000.000 đồng 

Xuất hiện tại vị trí  tin mới nhất (dưới cụm tin Vedette) trong 
trang chuyên mục cấp 1 trong thời gian tối thiểu 2 giờ 

Trang chuyên mục cấp 2: bài đăng 

trên các trang chuyên mục con của 
chuyên mục cấp 1  

15.000.000 đồng 

Trang Du lịch và trang Thể thao 
 

15.000.000 đồng 

Share link bài trên Fanpage Tuổi Trẻ 
30% giá bài truyền 
thông trang trong Link được share trên fanpage được neo tối thiểu 1 giờ 

 

 

2. Bài viết đăng trong mục Cần biết – http://canbiet.tuoitre.vn 

2.1. Xuất hiện trong mục Cần biết trên trang chủ Tuổi Trẻ online 

Nội dung 

Đơn giá  

Vị trí xuất hiện 

Giá tối thiểu Giá phát sinh Giá tối đa 

Học hành -  Tuyển dụng 
2.000.000 đồng/ 
150 chữ đầu tiên + 
1 hình đầu tiên 

10.000 đồng/ mỗi 
chữ phát sinh tiếp 
theo  

9.000.000 đồng Xuất hiện đồng thời tại mục cần 
biết (trang chủ) và trong trang 
cần biết và chuyên mục tương 
ứng trong thời gian tối thiểu 2 
giờ PR sản phẩm, dịch vụ. 

2.000.000 đồng/ 
150 chữ đầu tiên + 
1 hình đầu tiên 

10.000 đồng/ mỗi 
chữ phát sinh tiếp 
theo  

10.000.000 đồng 

 

2.2. Xuất hiện trong mục Cần biết (bài không xuất hiện trên trang chủ Tuổi Trẻ online) 

Nội dung 

Đơn giá  

Vị trí xuất hiện 

Giá tối thiểu Giá phát sinh Giá tối đa 

Thị Trường 247, Học hành, 
Địa Ốc, Giải Trí, Đời Sống, 
Sản phẩm 

1.500.000 đồng/ 
150 chữ đầu tiên + 
1 hình đầu tiên 

7.000 đồng/ mỗi 
chữ phát sinh tiếp 
theo 

8.000.000 đồng 

Bài xuất hiện tại các chuyên mục 
con của trang cần biết trong thời 
gian tối thiểu 2 giờ. 

 
 

3. Bài viết đăng cùng nội dung trên nhật báo Tuổi Trẻ lên mục Cần biết 

Kích thước đăng báo giấy Đơn giá  Ghi chú 

1 trang 8.000.000 

 Xuất hiện đồng thời tại mục cần biết (trang chủ) và trong trang cần 
biết và chuyên mục tương ứng trong thời gian tối thiểu 2 giờ 

 Thời gian đăng bài PR trên trang Cần biết cách tối đa 02 ngày so 
với ngày đăng trên nhật báo Tuổi Trẻ hoặc Tuổi Trẻ Cuối Tuần. 

1/2 trang 5.000.000 

1/4 trang 3.000.000 

Tin nhanh PR 2.500.000 
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4. Bảng giá eMagazine 
 

Vị trí ĐƠN GIÁ VỊ TRÍ XUẤT HIỆN GHI CHÚ 

Cần biết 

(Đối tác giao toàn bộ dữ liệu, 
Tuổi Trẻ chịu trách nhiệm biên 
tập và thực hiện) 

25.000.000 

Xuất hiện đồng thời tại mục cần biết (trang 
chủ) và trong trang cần biết và chuyên mục 
tương ứng trong thời gian tối thiểu 2 giờ  
Được chia sẻ trên Fanpage Tuổi Trẻ 

_ Yêu cầu: Bài từ 800 - 1.200 chữ, 
ảnh từ 5 - 10 ảnh (với độ phân giải 
300dpi) không kèm clip 

Trang chuyên mục  

(Đối tác giao toàn bộ dữ liệu, 
Tuổi Trẻ chịu trách nhiệm biên 
tập và thực hiện) 

35.000.000 

Xuất hiện tại vị trí  tin mới nhất (dưới cụm 
tin Vedette) trong trang chuyên mục cấp 1 
trong thời gian tối thiểu 2 giờ  
Được chia sẻ trên Fanpage Tuổi Trẻ 

_ Yêu cầu: Bài từ 800 - 1.200 chữ, 
ảnh từ 5 - 10 ảnh (với độ phân giải 
300dpi) không kèm clip 

Trang chủ (Tuoitre.vn) 

(Đối tác giao toàn bộ dữ liệu, 
Tuổi Trẻ chịu trách nhiệm biên 
tập và thực hiện) 

45.000.000 

Hiển thị trên trang tuoitre.vn tại chuyên mục 
tương ứng và xuất hiện đồng thời tại vị trí 
chính 1 (dưới tin Vedette) trong trang 
chuyên mục trong thời gian tối thiểu 2 giờ. 
_ Được chia sẻtrên Fanpage Tuổi Trẻ 

_ Yêu cầu: Bài từ 800 - 1.200 chữ, 
ảnh từ 5 - 10 ảnh (với độ phân giải 
300dpi) không kèm clip 

Trang chủ (Tuoitre.vn) 

(Bài do phóng viên báo Tuổi 
Trẻ xây dựng nội dung và thực 
hiện ) 

55.000.000 

_ Hiển thị trên trang chủ tuoitre.vn tại 
chuyên mục tương ứng và xuất hiện đồng 
thời tại vị trí chính 1 (dưới tin Vedette) trong 
trang chuyên mục trong thời gian tối thiểu 2 
giờ. 
_ Được chia sẻ trên Fanpage Tuổi Trẻ 

_ Yêu cầu: Bài từ 800 - 1.200 chữ, 
ảnh từ 5 - 10 ảnh (với độ phân giải 
300dpi), kèm tối đa 2 clip (dung 
lượng từ 1 -3 phút)  
_ Trường hợp có yêu cầu đặc biệt 
có thể đàm phán theo gói riêng 
_ Giá trên chưa bao gồm kinh phí 
đi lại, ăn ở,...nếu thực hiện ở địa 
bàn bên ngoài TP.HCM. 

 
Ghi chú:  

- Nội dung sẽ được đăng trong vòng 01 ngày làm việc tính từ lúc hai bên thống nhất nội dung đăng và sau khi khách hàng 
thanh toán đầy đủ chi phí đăng tin.  

- Báo Tuổi Trẻ có quyền từ chối đăng bài có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc không phù hợp với các 
tiêu chí của báo Tuổi Trẻ. 

- Giá trên đã bao gồm VAT  
- Bài có độ dài tối đa không quá 1.200 chữ và không quá 05 ảnh. 
- Được chèn miễn phí tối đa 02 video clip, thời lượng mỗi video clip không quá 03 phút (chỉ áp dụng đối với bài PR có giá trị 

trên 6 triệu) 
- Tiêu đề không quá 11 chữ, chapeau (đoạn trích dẫn sau tiêu đề) có độ dài không quá 35 chữ.  
- Mỗi đoạn không quá 400 chữ phải có tittle xen (intertittle). 
- Được chèn tối đa 03 backlink vào vị trí phù hợp trong bài (sau khi được báo Tuổi Trẻ duyệt). 
- Hình ảnh và nội dung khách hàng cung cấp phải có nguồn gốc và có bản quyền rõ ràng và được sự chấp thuận của chủ sở 

hữu 
- Phí chèn clip 1.000.000đ/bài, thời lượng mỗi video clip không quá 03 phút (mỗi bài chèn không quá 3 clip) 
- Quy định về đăng hình trong bài : 

o Đăng bài với giá 2.000.000đ : được đăng miễn phí 1 hình/bài 
o Đăng bài với giá 3.000.000đ : được đăng miễn phí tối đa 2 hình/bài 
o Đăng bài với giá 4.000.000đ : được đăng miễn phí 3 hình/bài 
o Đăng bài có giá trên 4.000.000đ được đăng miễn phí 8 hình 

Nếu bài viết có số hình vượt quá quy định trên thì mỗi hình vượt quá sẽ được tính: 200.000đ/hình. 
 

 
Quý khách vui lòng liên hệ: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tòa soạn 

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP. HCM.  

Điện thoại: (028) 39974587 - 39973838 - 39974848.  

Fax: (028) 38479493 - Hotline: 090 2565649 

Email: kinhdoanh@tuoitre.com.vn 

Văn phòng 2:  

Địa chỉ: 416 Nguyễn Chí Thanh, P.6, Quận 10, TP. HCM.  

Điện thoại: (028) 39572526 - 39572527.  

Fax: (028) 39572528 

mailto:support@quangcao.tuoitre.vn

