
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TẠP CHÍ NGHENHINVIETNAM.VN

BÁO GIÁ BÀI PR TRANG CHỦ NGHENHINVIETNAM.VN
Thể loại Chi phí (VNĐ) Quy cách Vị trí và thời gian

Tin ảnh 3.000.000 Tối đa 3 ảnh, tối đa 300 chữ (bao 
gồm cả chú thích)

Xuất hiện trên cột phải tin nổi bật trang chủ 
trong 2 giờ

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

7.000.000 Tối đa 5 ảnh, tối đa 600 chữ

Nội dung & hình ảnh do khách hàng 
cung cấp

Xuất hiện trên cột phải tin nổi bật trang 
chủ trong 2 giờ

Giữ ở ô 3 tin dưới nổi bật trong 2 giờ

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

11.000.000 Tối đa 800 chữ, tối đa 5 ảnh 

Nội dung & hình ảnh do khách hàng 
cung cấp

Xuất hiện trên cột phải tin nổi bật trang chủ 
trong 2 giờ

Giữ ở ô 3 tin dưới nổi bật trong 4 giờ

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

15.000.000 Tối đa 5 ảnh, tối đa 1000 chữ Giữ ở ô 3 tin dưới nổi bật trong 12 giờ

Giữ ở ô tin nổi bật của trang chuyên mục trong 
24 giờ

Bài đánh giá sản 
phẩm (Nghenhin-
vietnam.vn thực 
hiện việc chụp 
ảnh, trải nghiệm 
sản phẩm)

20.000.000 Tối đa 15 ảnh, tối đa 1200 chữ Xuất hiện trên tin nổi bật trong 4 giờ. 

Giữ ở tin tiêu điểm mục thử máy trên trang chủ 
trong 12 giờ tiếp theo

Giữ ở cột phải trang thử máy trong 2 ngày tiếp 
theo. 

Bài đánh giá sản 
phẩm (Nghenhin-
vietnam.vn thực 
hiện việc chụp 
ảnh, trải nghiệm 
sản phẩm)

25.000.000 Tối đa 15 ảnh, tối đa 2.000 chữ Xuất hiện trên tin nổi bật trong 4 giờ. 
Giữ ở tin tiêu điểm mục thử máy trên trang 
chủ trong 12 giờ tiếp theo

Giữ ở ô tin nổi bật của trang chuyên mục 
trong 12 giờ. 

Giữ ở cột phải trang t hử máy trong 7 ngày 
tiếp theo.

BÁO GIÁ BÀI PR TRANG CHUYÊN MỤC NGHENHINVIETNAM.VN
Thể loại Chi phí (VNĐ) Quy cách Vị trí và thời gian

Tin ảnh 2.000.000 Tối đa 3 ảnh, tối đa 300 chữ (bao 
gồm cả chú thích)

Xuất hiện ở tin nổi bật của trang t in tức 
trong 12 giờ

Xuất hiện ở tin nổi bật của trang chuyên mục 
liên quan đến sản phẩm trong 12 giờ

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

5.000.000 Tối đa 5 ảnh, tối đa 600 chữ

Nội dung & hình ảnh do khách hàng 
cung cấp

Xuất hiện trên vị trí số 1 tin nổi bật  trang 
Tin tức trong 12 giờ

Xuất hiện trên vị trí số 1 tin nổi bật  trang 
chuyên mục liên quan trong 12 giờ; giữ ở 
phần tin nổi bật trang trong 12 giờ tiếp theo

Giới thiệu doanh 
nghiệp, sản phẩm, 
công nghệ & thông 
tin hoạt độngcủa 
doanh nghiệp

8.000.000 Tối đa 800 chữ, tối đa 5 ảnh 

Nội dung & hình ảnh do khách hàng 
cung cấp

Xuất hiện trên vị trí số 1 tin nổi bật  trang 

Tin tức trong 12 giờ; giữ ở phần tin nổi 
bật trang trong 12 giờ tiếp theo

Xuất hiện trên vị trí số 1 tin nổi bật  trang 
chuyên mục liên quan trong 12 giờ; giữ ở 
phần tin nổi bật trang trong 24 giờ tiếp theo

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

10.000.000 Tối đa 5 ảnh, tối đa 1000 chữ

Nội dung & hình ảnh do Xedoisong.
vn thực hiện

Xuất hiện trên vị trí số 1 tin nổi bật  trang 

Tin tức trong 12 giờ; giữ ở phần tin nổi 
bật trang trong 12 giờ tiếp theo

Xuất hiện trên vị trí số 1 tin nổi bật  trang 
chuyên mục liên quan trong 12 giờ; giữ ở 
phần tin nổi bật trang trong 48 giờ tiếp theo

   QUY ĐỊNH CHUNG:
 Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
 Tiêu đề (title) của bài không quá 12 chữ.
 Dưới cuối bài phải có nguồn của bài viết
 Nghenhinvietnam.vn có quyền biên tập tiêu đề, sapo, ảnh và một số nội dung không phù hợp và

   thông báo lại cho doanh nghiệp trước khi đăng.
 Nghenhinvietnam.vn 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.
 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.
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