
Gói cao cấp Gói Chuẩn 
Gói Phổ thông 

( Dành cho giáo dục)

Gói tiết kiệm 

( dành cho GD)

Hạng mục Thời gian 150,000,000 120,000,000 80,000,000 60,000,000

Box thông báo PVTT trên panel  chuyên mục Trước khi PV 3 ngày 2 ngày 2 ngày 1 ngày 

Bài rao trước phỏng vấn : thông báo thời gian, 

giới thiệu khách mời và nội dung phỏng vấn 

link đến màn hình đặt câu hỏi

1 ngày trước PV

Vị trí Top 1 hoặc thượng 

viện (5-10)

( tùy nội dung)

Vị trí Top 1,2 or 3

( tùy nội dung)

Vị trí Top 2 or 3

( tùy nội dung)
Vị trí Top 3

Bài nhắc về PVTT 1/2 ngày trước PV

Vị trí Top 1 hoặc thượng 

viện (5-10)

( tùy nội dung)

Vị trí Top 1,2 or 3

( tùy nội dung)

Vị trí Top 2 or 3

( tùy nội dung)
Vị trí Top 3

Bài thông báo bắt đầu phỏng vấn: dẫn link 

vào màn hình PVTT
Khi diễn ra PV

Vị trí Top 1 hoặc thượng 

viện (5-10)

( tùy nội dung)

Vị trí Top 1,2 or 3

( tùy nội dung)

Vị trí Top 2 or 3

( tùy nội dung)
Vị trí Top 3

Bài tổng kết phỏng vấn : biên tập và cấu trúc 

lại nội dung sau phỏng vấn cho phù hợp
Sau phỏng vấn

Vị trí Top 1 hoặc thượng 

viện (5-10)

( tùy nội dung)

Vị trí Top 1,2 or 3

( tùy nội dung)

Vị trí Top 2 or 3

( tùy nội dung)
Vị trí Top 3

Ảnh minh họa : nhận diện hình ảnh doanh 

nghiệp trong các bài viết liên quan tới phỏng 

vấn trực tuyến

Tối đa 5 ảnh trong bài PV
Tối đa 3 ảnh trong bài 

PV

Tối đa 3 ảnh trong bài 

PV

Tối đa 2 ảnh trong 

bài PV

Thời lượng Tối đa 2 tiếng Tối đa 2 tiếng Tối đa 2 tiếng Tối đa 1 tiếng
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Nội dung thực hiện 



Banner truyền thông

Banner Chuyên mục PV 
1 tuần trước diễn ra 

PVTT

Top banner or Large 2 

trong 1 tuần 

Top banner or Large 2 

trong 1 tuần 

Top banner or Large 2 

trong 5 ngày 

Top banner or Large 

2 trong 3 ngày 

Màn hình đặt câu hỏi và màn hình PV
Banner đồng bộ 3( Top - 

large - BR)

Banner đồng bộ 2 ( 

Top - large )
Top banner Top banner

Banner theo bài rao/bài nhắc/bài tổng kết 1 ngày 
Banner đồng bộ 3( Top - 

large - BR)

GÓI TƯ VẤN SỨC KHỎE

Gói cao cấp Gói chuẩn Gói cơ sở ,

Hạng mục Thời gian 60,000,000 40,000,000 20,000,000 ,

Chủ đề tư vấn Theo chủ đề báo or chủ đề 

KH đề xuất

Theo chủ đề báo or chủ 

đề KH đề xuất
Theo chủ đề của báo

Logo tại Box thông báo tư vấn 2 ngày Logo ( kích thước ..) Logo ( kích thước ..) Logo ( kích thước ..)

Bài rao về nội dung tư vấn : thông báo ngắn 

gọn về thời gian, khách mời và nội dung tư 

vấn , link đến màn hình đặt câu hỏi

 Trước 1 ngày Vị trí Top 1 -3 Home VNE - SK 

Không làm bài rao, chỉ 

làm thông báo ngắn 

đăng trong sức khỏe 

không nhắc đến 

Không làm bài rao, chỉ 

làm thông báo ngắn 

đăng trong sức khỏe 

không nhắc đến 

Bài nhắc sắp bắt đầu tư vấn 15p trước tư vấn Vị trí đăng tùy BBT Vị trí đăng tùy BBT Vị trí đăng tùy BBT

Bài thông báo bắt đầu tư vấn: dẫn link vào 

màn hình tư vấn
Khi diễn ra tư vấn Vị trí Top 1 -3 Home VNE - SK Vị trí đăng tùy BBT Vị trí đăng tùy BBT

Bài đăng sau tư vấn Vị trí đăng tùy BBT Vị trí đăng tùy BBT Vị trí đăng tùy BBT

Thời lượng 30 phút 30 phút 30 phút 30 phút

Màn hình đặt câu hỏi và màn hình tư vấn Banner đồng bộ 2 ( Top - 

large )

Banner đồng bộ 2 ( 

Top - large )
Top banner

Banner theo bài rao/bài tổng kết 1 ngày Banner đồng bộ 2 ( Top - 

large )

Thông tin branding
Logo trên box thông báo 

và nhắc 1 lần trong bài 
Logo trên box thông báo Logo trên box thông báo
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