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GIỚI THIỆU

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Được  thành  lập  từ  tháng  11/2008,  trung   bình,  
mỗi ngày  SinhVienIT.net  thu hút  được  gần  
300.000  visit  từ khắp mọi nơi  trên thế giới.

SinhVienIT.net là diễn đàn trao đổi thông tin, 
chia sẻ kiến thức và cập nhật tin tức về 
công nghệ lớn nhất Việt Nam trong nhóm 
các website dành cho sinh viên nói chung 
và sinh viên công nghệ thông tin nói riêng  
Hãy để SinhVienIT.net là cầu nối lý tưởng cho 
các Đơn vị đào tạo và Doanh nghiệp muốn 
tuyển sinh cũng như quảng bá  thương hiệu 
của mình đến với Cộng đồng sinh viên lớn 
nhất Việt Nam hiện nay. 

www.sinhvienit.net

www.facebook.com/sinhvienit.fanpage

SINHVIENIT.NET
SINHVIENIT.NET SINHVIENIT.NET

Website có gần 8,5 triệu lượt  truy cập, hơn 33 
triệu pageviews mỗi tháng  (theo  nguồn  
Google Analytics). Hiện tại có  hơn 600.000  
thành  viên  đăng ký và  được  xếp hạng 44 trên 
Alexa tại Việt Nam. Đối tượng truy cập chủ yếu 
là học sinh, sinh viên  yêu thích công nghệ thông tin và đặc biệt là các webmaster. 
Tỷ trọng truy cập thiên về nam giới với tỷ lệ gần 80%. Độ tuổi của người truy cập giao 
động chủ yếu từ 17 đến 28 tuổi.



BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ GOOGLE ANALYTIC GẦN NHẤT



THỐNG KÊ TỶ TRỌNG

Khu vực



CÁC ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU



THỨ HẠNG ALEXA (02/10/2013)

ĐÁNH GIÁ COMSCORE



BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO (THEO CPD)
Dành cho phiên bản trên máy tính 

Tên vị trí Chia
sẻ

Trang chủ
(triệu vnđ/tuần)

Diễn đàn 
(triệu vnđ/tuần)

Trang Chi Tiết
(triệu vnđ/tuần)

Quy định với banner trên phiên bản PC:

Chế độ chia sẻ: Mỗi banner của khách hàng xuất hiện ngẫu nhiên theo lượt 

xem của độc giả.

Giá banner độc quyền:  Giá 1 vị trí banner chia sẻ x 1,5 lần

Nếu quảng cáo thời gian dưới 1 tuần thì sẽ tính là 1 tuần.

Banner phải thuộc định dạng gif, png, jpg, swf và dung lương không > 50kb

  Kích thước Giá Kích thước Giá Kích thước Giá 

Top banner 

3 

728 x 90 5 728 x 90 5,5 728 x 90 6 

Full banner 976 x 150 9 976 x 150 10 976 x 150 11 

Side banner 1 300 x 600 8 250 x 500 7,5 - - 

Side banner 1 (*) 300 x 250 5,5 250 x 250 3,5 - - 

Side banner 2,3,4 300 x 250 5,5 250 x 250 3,5 - - 

Balloon 250 x 250 7 250 x 250 9 250 x 250 11 

Background 1280 x 800 16 1280 x 800 18 1280 x 800 20 

Preload 600 x 400 25 600 x 400 25 600 x 400 25 

Bài PR 2tr/ bài/ tuần xuất hiện ở chuyên mục tin quảng cáo và ngoài trang chủ 800 
chữ + 3 – 4 ảnh 

Box doanh nghiệp  8 / tháng ít nhất 6 tháng  

Sticky 4tr/ bài/ tuần  



BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO (THEO CPM)

Dành cho phiên bản Mobile

Các qui định chung:

- Chế độ chia sẻ: Mỗi banner của khách hàng xuất hiện ngẫu nhiên theo lượt xem của    

  độc giả.

- Giá banner độc quyền: = giá 4 vị trí banner chia sẻ x 3,25 lần

- Nếu quảng cáo thời gian dưới 1 tuần thì sẽ tính là 1 tuần.
- Banner hiển thị trên phiên bản mobile chỉ áp dụng định dạng: gif, jpeg hoặc 
chuẩn html 5

Chiết khấu khi thanh toán tiền trước khi  cung cấp dịch vụ:
Điều kiện áp dụng:

Hợp đồng thanh toán tiền trước khi cung cấp dịch vụ từ 13 -25 tuần trở lên được chiết khấu thanh toán 

4%

Hợp đồng thanh toán tiền trước khi cung cấp dịch vụ từ 26 tuần trở lên được chiết khấu thanh toán 7%

Không áp dụng đối với các chương trình khuyến mãi

Chiết khấu thanh toán được giảm trừ ngay trên hóa đơn tài chính khi phát hành

Phí thiết kế: 600.000 VNĐ/ banner

Lưu ý:
Hợp đồng trên 10.000.000 ( chưa VAT) thiết kế miễn phí 1 lần, khách hàng chỉnh sửa thiết kế tối đa không quá 

03 lần, từ lần thứ 04 chi phí sẽ được tính thành 300.000 VNĐ / lần chỉnh sửa

Phí thiết kế trang web html ( cho những khách hàng – website)
Trang web html theo template của Sinhvienit: 5,000,000 VNĐ

Trang web html đơn giản theo yêu cầu của khách hàng: 10,000,000 VNĐ

Trang web html có kèm hiệu ứng flash đơn giản : 15,000,000 VNĐ

Trang html sẽ được lưu trân server của Sinhvienit và là một trang phụ trong hệ thống website Sinhvienit

Vị trí
Kích thước

(pixel) Dung lượng Số lượng Trang chủ

Top Banner 300 x 50 7.5 KB Chia sẻ 4 2,000 

Trung tâm cố định 300 x 50 7.5 KB Chia sẻ 4 2,500 

1.

2.

3.

4.



Chi phí tổ chức cơ bản ( bảo trợ thông tin ): 2tr
Bài mời dự thi: 1tr
Bài hâm nóng cuộc thi: 1tr
Bài tổng kết: 1tr
Banner: 6 tr/ tuần ( mặc định vị trí home side 250x500).
Khách hàng có thể thay đổi vị trí - tính phí theo đơn giá và giảm 1M
Mở topic: 4tr/ tuần
Chi phí giải thưởng: Phụ thuộc vào KH

Quy định:
1. Tỷ lệ video: 16:9
2. File: AVI, MOV, FLV
3. Mặc định Sound off
4. Có nút Play/ Stop âm thanh
5. Thời gian tối đa 20s
6. Dung lượng: < 3M
7. Dung lượng banner thường: < 80Kb
8. Dung lượng banner rich: <120Kb

CHÚ Ý :
Báo giá trên có thể thay đổi mà chưa kịp thông báo, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh
để có báo giá cập nhật mới nhất

GÓI TỔ CHỨC CUỘC THI / SỰ KIỆN

BANNER CHẠY VIDEO/ RICH MEDIA = ĐƠN GIÁ X 1.7
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DEMO VỊ TRÍ              



Liên hệ quảng cáo

    Lầu 4, 607-609 Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
    phimmoi.net - sinhvienit.net – kenhsinhvien.net

VŨ THANH LAI
    0902.595.020
    lai.vu@uniad.vn


