


Giới thiệu 

Otoxemay.vn là phiên bản điện tử của 

tạp chí Ô Tô Xe Máy Việt Nam - ra đời 

tháng 10/2000.  

Otoxemay.vn ra đời tháng 4/2014, kế 

thừa tinh thần, uy tín, chất lượng chiều sâu 

của ấn phẩm in và bổ sung các yếu tố gia 

tăng: cập nhật, độ phủ cao, dễ tương 

tác… 
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   Cung cấp những thông tin mới nhất về công nghiệp 

ô tô tại Việt Nam và thế giới 

Cập nhật thông tin về công nghệ xe đang được 

quan tâm 

Đưa ra những nhận định kịp thời về thị trường xe 



Khách hàng chủ yếu là các nhà sản xuất, 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong 

ngành ô tô 

 Otoxemay.vn là phương tiện quảng cáo hiệu quả, tiếp 

cận tới >80% người sử dụng internet tại Việt Nam  

Độc giả chủ yếu là người yêu thích và 

đam mê xe - ngành công nghiệp ô tô.  
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Giới thiệu 



TRAFFIC WEBSITE THEO THÁNG 

(*) 

 Tiếp cận tới >80% người sử dụng 

Internet tại Việt Nam 

 Với >50% độc giả trung thành 

Lượt xem trang 

trung bình  

(*) Theo số liệu của 

User 

Pageview 

510.685 

411.475 
 

412.638 

Avg. visit duration/ Thời gian truy cập trung bình: 19 phút 14 giây   
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ĐỐI TƯỢNG ĐỘC GIẢ 

Giới tính 

74,15% 
 

25,85% 
 

Nam  Nữ 
 

Vùng miền 

HCM  Hà Nội  Đà Nẵng Khác 

29,25% 
 25,73% 

 

6,12% 
 

38,19% 
 

Độ tuổi 

18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  

33% 
 

35,5% 
 

15,5% 
 12,5% 

 5,5% 
 

 Đối tượng độc giả phân bố đều khắp các tỉnh 

thành, chủ yếu là nam giới trong độ tuổi 18-44, có 

thu nhập trung bình và cao. 
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CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO 

CPD 

PR 

CPM 

CPC 

RICH 

MEDIA 

CPA 

Quảng cáo banner truyền thống 

Tính phí theo thời gian hiển thị 

Quảng cáo bài PR trên website 

Tính phí theo vị trí và thời gian hiển thị 

Quảng cáo banner theo hình thức mới 

Tính phí theo số lượt click/ hiển thị 

Quảng cáo kết hợp âm thanh và hình ảnh 
nhờ sự xuất hiện của media 
Tính phí theo thời gian hiển thị 

Quảng cáo tính phí theo lượt tương tác 
của khách hàng. 
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Thu hút lượt tương tác lớn. 



CPD 

 Quảng cáo banner truyền thống với 
nhiều vị trí đa dạng trên trang chủ 
và trang chuyên mục. 

 Tính phí theo thời gian hiển thị. 

QUẢNG CÁO BANNER 

Vị trí Tên vị trí  Kích thước Xuất hiện 

1A,B Top Banner 1,2 410x80 Tất cả  

2A,B,C,  
D,E 

Mini Center Banner 1,2,3,4,5 669x98 Trang chủ 

3 Mini Rectangle 300x100 Trang chủ 

4A,B,C Medium Rectangle 1,2,3 300x250 
Trang chủ, 
Chuyên mục 

5 Large Rectangle  300x600 
Trang chủ, 
Chuyên mục 

6A,B High Banner 1,2 145x600 Trang chủ 

7A,B Floating Banner 1,2 120x600 Tất cả 

8 Balloon Ad 300x250 
Trang chủ, 
Chuyên mục 

9A,B,C Large Center Banner 1,2,3 660x110 Chuyên mục 

10A,B,C Medium Center Banner 1,2,3 217x144 
Chuyên mục 
Xe& Đời sống 
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BÁO GIÁ BANNER THEO CPD  

Vị trí  Tên vị trí  
Kích 

thước  

Đơn giá (*) 

Trang chủ Chuyên mục 

1A,B Top Banner 1,2 410x80 15.000.000 - 

2A,B,C Mini Center 1,2,3 669x98 18.000.000 - 

2D,E Mini Center 4,5 669x98 15.000.000 - 

3 Mini Rectangle 300x100 11.000.000 - 

4A,B,C Medium Rectangle 
1,2,3 

300x250 28.000.000 14.000.000 

5 Large Rectangle 300x600 15.000.000 10.000.000 

6A,B High Banner 1,2 145x600 8.000.000 - 

7A,B Floating Banner 1,2 120x600 15.000.000 12.000.000 

8 Balloon Ad 300x250 30.000.000 20.000.000 

9A,B Large Center Banner 
1,2 

660x110 - 10.000.000 

9C Large Center 3 660x110 -  8.000.000 

10A,B,C Medium Center 
1,2,3  

217x144 - 15.000.000 

(*) Tính theo Việt Nam Đồng. Áp dụng từ tháng 4/2015 
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DEMO VỊ TRÍ Trang Chủ  
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Demo Vị trí Chuyên mục & Xe Đời sống 

Chuyên mục thường Chuyên mục Xe&Đời Sống 

10 



Quy định chung 

 Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. 

 Có chế độ chia sẻ 3 theo user: 03 sản phẩm quảng cáo 

chia sẻ trong cùng 01 vị trí. Mỗi lượt xem chỉ xuất hiện 01 

banner/ Logo. 

 Banner chạy theo cơ chế vòng lặp 30s: 10s động, 20s 

tĩnh.  

 Thời gian mua quảng cáo dưới 07 ngày được tính tròn 1 

tuần 

 Kích thước banner quy định: Không quá 60KB, thiết kế 

dạng GIF/JPG/SWF. 

 Nội dung quảng cáo không vi phạm quy định của Nhà 

nước và được kiểm duyệt bởi ban biên tập website 

Otoxemay.vn  

 Giá banner độc quyền = giá banner chia sẻ x 2,5 lần.  

11 



CPM 

CPC 

Quảng cáo banner theo hình thức mới 

Tính phí theo số lượt hiển thị/ click 

CPM 

CPC 

Tính giá theo 1000 lần hiển thị 

Tính giá theo số lượt click  

 Có khả năng nhắm tới đối tượng 

khách hàng tiềm năng theo độ 

tuổi, vùng miền, giới tính,… 

 Tiết kiệm, hiệu quả  và hợp lý 

 Báo cáo theo tuần, theo tháng về 

các chỉ số truy cập,… 

Giới thiệu hình thức cpc/cpm 
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Báo giá Cpc/cpm 

Vị trí  Tên vị trí  Kích thước  Bảng giá (*) 

1A,B Top banner 1,2 410x80 8.000/CPM 

2A,B,C,
D,E 

Mini center banner 
1,2,3,4,5 

669x98 6.000/CPM 

3 Mini Rectangle 300x100 5.000/CPC 

4A,B,C Medium Rectangle 1,2,3 300x250 6.000/CPC 

5 Large Rectangle 300x600 8.000/CPC 

6A, B High Banner 145x600 6.000/CPM 

7A,B Floating Banner 120x600 8.000/CPC 

8 Balloon Ad 300x250 10.000/CPC 

(*) Tính theo Việt Nam Đồng. Áp dụng từ tháng 4/2015 

     Gói mua tối thiểu: 1000 CPM/CPC. 
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GIỚI THIỆU hình thức cpa 

CPA 

Quảng cáo tính phí theo lượt tương tác 
Là hình thức quảng cáo đem lai hiệu quả 
tốt nhất cho doanh nghiệp 

 Doanh nghiệp chỉ trả 

tiền dựa vào lượt 

tương tác của khách 

hàng.  

 Là giải pháp quảng cáo 

tối ưu chi phí của 

doanh nghiệp 

Các hình thức sử dụng CPA 

 Khảo sát, bình chọn về hình thức tiêu dùng/sản phẩm.  

 Đăng ký trải nghiệm sản phẩm. 

 Mời khách hàng tới tham dự sự kiện của doanh nghiệp. 

 Thu thập thông tin khách hàng để nhận ưu đãi từ doanh 

nghiệp. 
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Vị trí  Tên vị trí  Kích thước Báo giá CPA 

(VNĐ) 

3 Mini Rectangle 300x100 5.000/CPA 

4A,B,C Medium Rectangle 1,2,3 300x250 6.000/CPA 

5 Large Rectangle 300x600 8.000/CPA 

8 Balloon Ad 300x250 10.000/CPA 

Bảng giá CPA   

 Giá của vị trí = 30% đơn giá CPD của vị trí + báo giá CPA của 

vị trí. 

 Trong trường hợp khách hàng mua nhiều vị trí, giá của vùng 

= tổng đơn giá của các vị trí nhỏ.  

 Nội dung kêu gọi tương tác không vi phạm quy định Báo chí 

và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ban biên tập có quyền 

chỉnh sửa nội dung bài và hình ảnh phù hợp với tiêu chí 

chung của tòa soạn. 

 Báo giá áp dụng từ tháng 4/2015. 
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PR 

Giới thiệu giải pháp PR 

“Content is the King, Brand is the queen.” 

 Chi phí chưa bao gồm 10% phí VAT. 

 Bài viết có số lượng chữ không quá 800 chữ, tên bài không 

quá 12 chữ, số lượng ảnh không quá 05 ảnh.  

 Trong trường hợp có bổ sung thêm ảnh, mỗi ảnh cộng thêm 

5% đơn giá. 

 Chi phí không bao gồm chi phí viết bài. Chi phí viết bài từ 2-

4 triệu tùy vào mức độ phức tạp của bài.  

 Trong trường hợp có video trong bài, cộng thêm 02 triệu 

vào đơn giá.  

 Các thông tin đăng tải không vi phạm quy định Báo chí và 

thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ban biên tập có quyền chỉnh 

sửa nội dung bài và hình ảnh phù hợp với tiêu chí chung 

của tòa soạn. 

 

Quy định về bài PR trên Otoxemay.vn 

Truyền tải hiệu quả nội dung tới khách hàng 

Chi phí hợp lý, cách tiếp cận đa dạng 
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Vị trí  Mô tả  Đơn giá (*) 

Top 1-3 Tin tức/Xe 

mới  

Hiển thị đồng thời tại các vị trí: 

• Top 1-3 chuyên mục tương 

ứng trên trang chủ trong 2-4 

giờ 

• Top 1 chuyên mục tương ứng 

trong 4-6 giờ 

8.500.000 

Top  1 Thử xe/Tư 

vấn/ Thị trường 

/Xe&Đời Sống/ 

Công nghệ 

Hiển thị đồng thời tại các vị trí:  

• Top 1  chuyên mục tương ứng 

trên trang chủ trong 2-4 giờ 

• Top 1 chuyên mục tương ứng 

trong 4-6 giờ 

8.500.000 

Top 2-3  

Thử xe/Tư vấn/ 

Thị trường/ Xe& 

Đời Sống/ Công 

nghệ 

Hiển thị đồng thời tại các vị trí: 

• Top 2-3 chuyên mục trên trang 

chủ trong 2-4 giờ 

• Top 2-6 chuyên mục tương 

ứng trong 4-6 giờ 

7.000.000 

Top 1-3  

Chuyên mục 

Hiển thị tại vị trí top 1-3 tại trang 

chuyên mục trong 4-6 giờ 
6.000.000 

Top 4-6 Chuyên 

mục 

Hiển thị tại vị trí top 4-6 tại trang 

chuyên mục trong 4-6 giờ 
4.500.000 

Top 7-9  

Chuyên mục 

Hiển thị tại vị trí top 7-9 tại trang 

chuyên mục trong 4-6 giờ 

 

3.500.000 

(*) Tính theo Việt Nam Đồng, áp dụng từ tháng 4/2015  

Báo giá bài PR  
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Demo bài PR trang chủ Demo bài PR trang chuyên mục 

Demo vị trí bài PR 
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RICH 

MEDIA 

 Quảng cáo kết hợp âm thanh và hình 
ảnh nhờ sự xuất hiện của flash và Java 

 Tính phí theo thời gian hiển thị 

Hiển thị khi click 

vào banner hoặc 

di chuyển chuột 

tại chỗ trong 

vòng 3s và thu 

hồi khi di chuột 

ra khỏi banner 
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Giới thiệu gói rich media 



Báo giá Rich Media/ tuần 

Vị trí  Tên vị trí  Kích thước ban 

đầu 

Báo giá (VNĐ) 

2A, B, 

C, D,E 

Mini Center Banner 669x98 Giá vị trí Banner 

x1,3. Độc quyền= 

giá Rich Media x 

2,5 

8 Balloon Ad 300x250 Giá vị trí Banner x 

2. Độc quyền = 

Giá Rich Media 

x2,5 

9A,B Large Center 

Banner 

660x110 Giá vị trí Banner 

x1,3. Độc quyền= 

giá Rich Media x 

2,5 

 

Quy định chung  

 Banner lúc mở rộng không vượt quá 100Kb, có kèm TVC không 

vượt quá 1,5Mb.  

 Trong trường hợp banner mở rộng toàn màn hình thì cộng thêm 

vào đơn giá 3 triệu/ ngày.  

 Đối với các quảng cáo có thời gian chạy dưới 07 ngày được tính 

tròn thành 01 tuần. 

 File quảng cáo có định dạng: GIF/JPG/ SWF. 
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Liên hệ 

Tạp chí Ô tô Xe Máy Việt Nam – Otoxemay.vn  

Hà Nội 

Địa chỉ: Số 34 ngách 19/9 Kim Đồng, Giáp 

Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 

Tel : 04. 3717 1188 

Fax : 04. 3717 2377 

E-mail: toasoan@otoxemay.vn 

Tp. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 88A-B Trần Huy Liệu, P15, 

Q.Phú Nhuận, TP.HCM. 

Tel: 08.38455927 

Fax: 0838455928 

E-mail: toasoan@otoxemay.vn 
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User
Typewriter
Liên hệ đăng quảng cáoHotline: 0974.350.687Email: vu.nguyen@richmedia.com.vn

DucTamPhuongUyen





