
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ 
TRUYỀN THÔNG



•	 Áp dụng trong năm 2016

I. DỊCH VỤ ĐĂNG TIN/BÀI PR 

Vị trí Đơn giá 
(VNĐ/tin, bài) Mô tả

Top 1 5.000.000 Link bài + ảnh xuất hiện tại vị trí số 1 trên cate 
chuyên mục trên trang chủ tối thiểu 2h rồi lùi dần.

Top 2 - 4 3.500.000 Link bài + ảnh xuất hiện tại vị trí số 2-4 trên cate 
chuyên mục trên trang chủ tối thiểu 2h rồi lùi dần.

Top 5 trở xuống 2.500.000 Link bài + ảnh xuất hiện tại vị trí số 5 - trong trang 
chuyên mục tối thiểu 2h rồi lùi dần.

Tin nổi bật  trang chủ 15.000.000
Link bài + ảnh xuất hiện tại vị trí tin nổi bật (vedete) 
trang chủ, đồng xuất bản tại top 2 chuyên mục phù 
hợp trong 2h sau đó lùi dần.

Tin mới nhất trang chủ 10.000.000
Link bài + ảnh xuất hiện tại vị trí tin mới nhất trang 
chủ, đồng xuất bản tại top 2 chuyên mục phù hợp 
trong 2h sau đó lùi dần.

Thông tin doanh nghiệp 1.500.000
Link + ảnh xuất hiện tại box “Thông tin doanh 
nghiệp” trên trang chủ và các trang chuyên mục 
rồi lùi dần khi có thông tin mới.

Quy định chung:

1. Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (10%).

2. Đồng xuất bản chuyên mục khác: Cộng thêm 50% đơn giá của vị trí đồng xuất bản.

3. Đăng kèm video trong bài viết: Cộng thêm 2.000.000 đồng/video có độ dài không quá 5 phút.

4. Chi phí viết bài: 2.000.000 đồng/bài (không bao gồm trường hợp cử PV đi tác nghiệp ở tỉnh ngoài, không áp 
dụng cho trường hợp làm video clip).

5. Bài viết dưới 1000 chữ + 05 ảnh, bài dạng slide show dưới 10 ảnh + 500 chữ. Đăng thêm 100 chữ  hoặc 01 
ảnh cộng thêm 100.000 đồng.

6. Nội dung tin/bài  phải tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và được 
sự chấp thuận của Báo điện tử Gia đình Việt Nam. Báo điện tử Gia đình Việt Nam có quyền biên tập lại tiêu 
đề, ảnh và các nội dung không phù hợp (nếu có)  trước khi đăng mà không cần chuyển lại cho khách hàng.

7. Báo Gia Đình Việt Nam có quyền từ chối đăng trong trường hợp tin/bài có nội dung không phù hợp hoặc 
không đáp ứng đủ các yêu cầu của Báo.

8. Tin/bài đăng ký đăng tại mục tin nóng trang chủ, tin nóng chuyên mục phải đảm bảo tính thời sự và hấp dẫn.



II. CÁC DỊCH VỤ KHÁC

1

•	 Gói dịch vụ Giao lưu trực tuyến

	Đăng banner và nêu tên trong bài dẫn giới thiệu về cuộc giao lưu trực tuyến, đăng 
trước 2 ngày giao lưu – vị trí tin mới nóng trang chủ Giadinhvietnam.com, đồng xuất 
bản vị trí top 2 chuyên mục phù hợp;

	Đăng lại bài dẫn trên tin mới nóng trang chủ Giadinhvietnam.com một ngày trước 
ngày giao lưu;

	Tiến hành giao lưu trực tuyến trong 02h (vào giờ vàng) tại tòa soạn;

	Bài nội dung giao lưu trực tuyến với độc giả đặt trên tin mới nóng trang chủ 
Giadinhvietnam.com trong suốt buổi giao lưu (2h), biên tập lại và lưu thêm 3h 
sau buổi giao lưu;

	Được cử đại diện tham gia giao lưu với độc giả;

	Chi phí: 50.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT 10%).
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•	 Gói Infobox (trang chuyên mục truyền thông)

	Là việc tạo lập không gian thông tin có ích cho độc giả về các chuyên đề nội dung 
hoặc số liệu về một lĩnh vực cụ thể;

	Phí khởi tạo: 40.000.000 đồng;

	Phí duy trì trên Giadinhvietnam.com: 30.000.000 đồng/box/quý trên trang chủ; 
20.000.000 đồng/box/quý trên trang chuyên mục.

       (giá trên chưa bao gồm VAT 10%)
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•	 Gói Bình chọn, khảo sát, thăm dò dư luận

	Trên trang chủ:  30.000.000 VNĐ/tháng

	Trên chuyên trang,chuyên mục: 20.000.000 đồng/tháng.

(giá trên chưa bao gồm VAT 10% và không vao gồm phí xây dựng nội dung).

Ghi chú: Các dịch vụ khác không có trong bảng giá, xin vui lòng liên hệ và đàm phán 
trực tiếp.

III. CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ CHO KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP

STT Doanh số (VNĐ) Tỷ lệ giảm giá

1 Dưới 20 triệu đồng 0%
2 Dưới 50 triệu đồng 5%
3 Dưới 100 triệu đồng 10%
4 Dưới 200 triệu đồng 15%
5 Dưới 300 triệu đồng 20%
8 Từ 300 triệu đồng trở lên 25%

Ghi chú: Các chiết khấu giảm giá được trừ trực tiếp trước khi ký Hợp đồng và xuất hóa đơn.


