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GIỚI THIỆU VỀ TRANG TIN VÀ DIỄN ĐÀN LAMCHAME

Trang tin Lamchame là Trang THÔNG TIN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG DÀNH CHO
CHA MẸ. Với mục đích cung cấp kiến thức và kỹ năng cho cha mẹ để nuôi dạy con tốt
hơn, nắm được kiến thức nuôi con thời hiện đại, làm bạn với con trẻ, để trẻ em được lớn lên
trong tình yêu thương và sự nuôi dạy đúng cách.

Diễn đàn Lamchame là nơi cung cấp thông tin chính xác hữu ích cho những người làm cha
mẹ, xây dựng cộng đồng làm cha mẹ thân thiện, đáng tín cậy, là cầu nối giao lưu cho các
mẹ gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, buôn bán
Hãy để kiến thức của bạn làm nên nụ cười của con Lamchame – Cho con cả một

tương lai.

Vì làm cha mẹ là điều tuyệt vời nhất

TRANG TIN LAMCHAME.VN

CHUYÊN MỤC MÔ TẢ

1. ĐỜI SỐNG Thông tin về đời sống gia đình và xã hội trong và ngoài nước, các sự  
kiện thời sự liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em.

2. VIDEO Kho video thông tin, kiến thức và kỹ năng dành cho cha mẹ

3. MẸ - CON Tất tần tật thông tin về sinh con, nuôi con, dạy con, cập nhật các nghiên  
cứu mới nhất về sinh nở , chăm sóc và giáo dục trẻ.

4. DINH DƯỠNG Thông tin, kiến thức và kỹ năng về dinh dưỡng cho gia đình và cho bé

5. DẠY CON Thông tin, kiến thức, kinh nghiệm về những cách dạy con tốt

6. GIẢI TRÍ Hoạt động giải trí trong nước và quốc tế, hot mom, hot dad, hot kid,  
review phim hay, TV show cho gia đình

7. SỨC KHỎE Thông tin về sức khỏe gia đình, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho  
gia đình, bí quyết sống khỏe

8. THỜI TRANG Thông tin về xu hướng thời trang, làm đẹp trong nước và thế giới, đặc  
biệt chú trọng đến thời trang và làm đẹp SAU SINH

9. THẨM MỸ Thông tin về xu hướng trang điểm, làm đẹp trong nước và thế giới, đặc  
biệt chú trọng đến làm đẹp SAU SINH



DIỄN ĐÀN LAMCHAME

CHUYÊN MỤC MÔ TẢ TIỂU MỤC

1. THẢO LUẬN CHUNG

Các nội quy hướng dẫn sử  
dụng diễn đàn, các hoạt  
động cộng đồng, thảo luận  
chung, thông tin hội chợ,  
các cuộc thi, hỏi đáp của
thành viên với ban quản
trị...

- Qui định – hướng dẫn hỗ trợ
- Phòng tiếp tân, thông tin
- Hoạt động cộng đồng

2. CÁC VẤN ĐỀ LÀM  
CHA MẸ

- Thông tin trao đổi của  
thành viên về các vấn đề
làm cha mẹ, cách cư xử đối  
nội, đối ngoại, mẹo vặt gia  
đình; các vấn đề giao lưu,  
hội họp…

- Không gian dành cho con
- Mang thai – Sinh nở
- Nuôi dưỡng – chăm sóc con
- Cư xử dạy dỗ con
- Cuộc sống gia đình
- Góc dành cho mẹ
- Không gian học hỏi, làm việc
- Câu lạc bộ giải trí

3. MUA SẮM, TIÊU DÙNG Nơi các thành viên mua  
bán, trao đổi, thanh lý đồ

- Qui đinh, đối chất
- Đồ cho bé
- Thời trang, giày dép, phụ kiện
- Mỹ phẩm, làm đẹp
- Thực phẩm gia đình
- Đồ dùng gia đình
- Các sản phẩm dịch vụ khác
- Đồ thanh lý



I. BÁO GIÁ QUẢNG CÁO BANNERTHEO PC (CPW)
 Giá thể hiện bên dưới là giá banner theo tuần
 Chia sẻ 2
 Kích thước file dưới 90KB cho các định dạng: JPEG, GIF
 Giá dưới mỗi cột là giá tương ứng cho mỗi chuyên mục

TRANG TIN LAMCHAME

PHIÊN BẢN PC

Mã Banner Trang chủ

- Làm mẹ
- Đời sống
- Đẹp
- Khoẻ
- Chi tiêu
- Yêu và cưới

***

- Giải Trí
- Đi ăn đi chơi
- Khéo
- Nhật ký làm cha  

mẹ
- Sống chậm
- Khoe ngắm
- Tổ ấm

**

CV Cover home  
2200 x 228 50.000.000

TB Top banner  
970 x 90 10.000.000 8.000.000 6.000.000

TRB Top right banner  
600 x 300 8.000.000 7.000.000 5.000.000

RB 1,2,3
& 4

Right banner 1,2,3 & 4
300 x 250 7.000.000 6.000.000 4.000.000

MD Middle banner  
600 x 150 6.000.000 5.000.000 4.000.000

BB Bottom banner  
970 x 90 5.000.000 4.000.000 3.000.000



DIỄN ĐÀN LAMCHAME

PHIÊN BẢN PC

Mã Banner Forum  
Home

- Đồ cho bé
- Thời trang, giày dép, phụ  

kiện
- Mỹ phẩm, làm đẹp
- Thực phẩm gia đình
- Đồ dùng gia đình
- Các sản phẩm dịch vụ  

khác
- Đồ thanh lý

***

- Mang thai sinh nở
- Nuôi dưỡng – chăm sóc con
- Cư xử dạy dỗ con
- Cuộc sống gia đình
- Góc dành cho mẹ
- Không gian học hỏi, làm  

việc

**

F_TB Top banner  
970 x 90 10.000.000

F_RB Right banner
7.000.0001,2 1,2

300 x 250

F_TPB

Top post banner
460 x 60
(banner trên mỗi  
bài viết)

9.000.000

F_MD Middle banner  
728 x 90

6.000.000

F_BB Bottom banner  
970 x 90

5.000.000

II. BÁO GIÁ QUẢNG CÁO BANNER THEO PC (CPM)

Mã Banner Đơn Giá Hiển Thị

CPM Banner CPM 10.000/CPM
Hiện thị tất cả các vị trí banner còn trống.
Kích thước file dưới 90KB cho các định dạng: JPEG,  
GIF.

IAV In Article Video 12.000/CPM/15s
15.000/CPM/30s

Hiển thị trong bài viết PR
Định dạng quảng cáo: 15s hoặc 30s



III. BÁO GIÁ QUẢNG CÁO BANNER THEO MOBILE (  
CPD)
TRANG TIN LAMCHAME

PHIÊN BẢN MOBILE

Mã Banner Home - Làm mẹ - Đời sống
- Khoẻ - Video
- Đẹp - Giải Trí
- Khéo
- Đi ăn, đi chơi
- Chi tiêu
- Nhật ký LCM
- Tổ ấm

M_WTB Top banner  
320 x 100

10.000.000 8.000.000 6.000.000

M_WMD Middle banner  
300 x 250

8.000.000 6.000.000 4.000.000

M_WBB Bottom banner  
300 x 250

6.000.000 5.000.000 3.500.000

DIỄN ĐÀN LAMCHAME
PHIÊN BẢN MOBILE

Mã Banner Forum  
Home

- Đồ cho bé
- Thời trang, giày dép, phụ  

kiện
- Mỹ phẩm, làm đẹp
- Thực phẩm gia đình
- Đồ dùng gia đình
- Các sản phẩm dịch vụ  

khác
- Đồ thanh lý

***

- Mang thai sinh nở
- Nuôi dưỡng – chăm sóc con
- Cư xử dạy dỗ con
- Cuộc sống gia đình
- Góc dành cho mẹ
- Không gian học hỏi, làm  

việc

**

M_FTB Top banner  
320 x 100

12.000.000

M_FMB Middle banner  
300 x 250 10.000.000

M_FBB Bottom banner  
300 x 250 8.000.000



IV. BÁO GIÁ QUẢNG CÁO BANNER THEO MOBILE (  
CPM)

Mã Banner Đơn Giá Kích Thước

M_TB_CPM Top banner 12.000 320x100
M_MB_CPM Middle Banner 9.000 300x250
M_BB_CPM Bottom Banner 7.000 320x50

V. BẢNG BÁO GIÁ BÀI PR, CỘNG ĐỒNG
BÀI PR

Mục Vị Trí Chia Sẻ Đơn Vị Đơn Giá Ghi Chú

Trang  
chủ  
Trang tin

Top 1 Độc  
quyền

Bài 8.000.000

Xuất hiện Top1 trang chủ 1h30’  
Xuống tin nổi bật chuyên mục  
24h
Không quá 1500 từ

Top 2 , Top 3 Độc  
quyền

Bài 6.000.000

Xuất hiện Top2,3 trang chủ  
1h30’
Xuống tin nổi bật chuyên mục  
24h
Không quá 1500 từ

Top 4, Top 5 Độc  
quyền Bài 5.000.000

Xuất hiện Top4,5 trang chủ 2h
Xuống tin nổi bật chuyên mục
24h
Không quá 1500 từ

Top 6, Top 7 Độc  
quyền Bài 4.000.000

Xuất hiện Top 6 trang chủ 2h  
Xuống tin nổi bật chuyên mục  
24h
Không quá 1500 từ

Top 1 box chuyên  
mục

Độc  
quyền

Bài 3.500.000

Xuất hiện Top1 box chuyên mục  
trang chủ 2h
Xuống tin nổi bật chuyên mục
24h
Hình avatar lớn  
Không quá 1500 từ

Dạng link home Độc  
quyền Bài 2.000.000

Xuất hiện trang chủ 2h
Xuống tin nổi bật trong chuyên  
mục 24h
Không có hình  
Không quá 1500 từ

Chuyên Top 1 Độc  
quyền Bài 2.500.000 Xuất hiện top chuyên mục 24h  

Không quá 1500 từ



mục  
trang tin Dạng link home Bài 1.000.000

Xuất hiện dạng link home trong  
chuyên mục 24h
Không quá 1500 từ

Tiểu mục  
trang tin Nổi bật tiểu mục Độc  

quyền Bài 2.000.000

Xuất hiện dạng link home trang  
chủ 2h
Xuất hiện trong tiểu mục 24h  
Không quá 1500 từ

VIDEO

Trang  
chủ  
Trang tin

Top video 1, 2 Độc  
quyền Bài 4.000.000

Có hình
Xuất hiện Top video 1,2 trang  
chủ 2h

Top video 3, 4 Độc  
quyền Bài 3.000.000 Xuất hiện Top video 3,4 trang  

chủ 2h
Chuyên  

mục  
trang tin

Top video 1 chuyên  
mục

Độc  
quyền Bài 2.000.000 Xuất hiện top 1 chuyên mục  

24h

HOT TOPIC VÀ BOX

Thảo luận  
diễn đàn

Hot topic Tháng 5.000.000
Chủ để được nằm nổi bật bên
trong phần thảo luận của diễn
đàn

Box mức 1 tại phần  
thảo luận Tháng 17.000.000 Box lớn có tối đa 4 box con mức  

2

Box mức 2 tại phần  
thảo luận Tháng 7.000.000

Box nằm trong 1 box mức 1 của  
diễn đàn, không có them box  
con

STICKY

Mua sắm  
diễn đàn

Box đồ cho bé Tháng 3.000.000
Box thời trang, giày  
dép, phụ kiện Tháng 3.500.000

Box mỹ phẩm làm  
đẹp Tháng 2.500.000

Box dịch vụ đặt  
hàng quốc tế Tháng 2.000.000

Box thực phẩm &  
box đồ dùng GĐ Tháng 3.000.000

Box sản phẩm, dịch  
vụ khác Tháng 1.800.000

Box nhà đất Tháng 2.000.000

Box việc làm &  
người giúp việc Tháng 500.000

Box nhỏ trong mục sản phẩm,  
dịch vụ
Nhận tối thiểu 3 tháng trở lên

SHOP

Mua sắm  
diễn đàn

Box đồ cho bé Tháng 3.000.000
Box thời trang mỹ  
phẩm làm đẹp Tháng 3.100.000

Box mỹ phẩm làm  
đẹp Tháng 2.200.000

Box thực phẩm &  
box đồ dung GĐ Tháng 2.500.000



Box các sản phẩm,  
dịch vụ khác Tháng 2.000.000

Facebook

Facebook status Status 2.000.000

Đăng status giới thiệu sản phẩm,  
dịch vụ, chương trình khuyến
mại tại page .  
Tin ghim 24h

Hình 360 2.500.000

Xuất hiện tin ghim 24h
Tăng độ thích thú cho người  
xem trên mobile
Khuyến khích tương tác với  
hình ảnh lâu hơn và nhiều hơn  
Giúp khách hàng truyền tải  
nhiều nội dung hơn so với hình  
ảnh thông thường
Khách hàng tự design và cung  
cấp file JPG theo kích thước  
1000x2000px 96ppi

CAROUSEL 3.000.000

Xuất hiện tin ghim 24h
Tăng tương tác với người xem  
Kéo dài thời gian tương tác với  
nhãn hàng
Có thể truyền tải đến 10 thông  
điệp cùng lúc
Có thể dẫn về nhiều landing  
page khác nhau nhằm tăng  
traffic
Khách hàng tự design và cung  
cấp file JPG theo kích thước  
900x900px 96ppi

Video 3.000.000

Xuất hiện tin ghim 24h
Tăng tương tác với người xem  
Kéo dài thời gian tương tác với  
nhãn hàng
Khách hàng cung cấp video clip.



CANVAS 4.000.000

Xuất hiện tin ghim 24h
Tăng tương tác cao với người  
xem vì có đến 3 dạng: hình ảnh,  
carousel (slide) và video
Kéo dài thời gian tương tác với
nhãn hàng
Có thể truyền tải nhiều thông  
điệp cùng lúc
Có thể dẫn về nhiều landing  
page khác nhau nhằm tăng  
traffic
Khách hàng tự design và cung
cấp file JPG và video clip.  
JPG kích thước 1080x1920px  
96ppi (tối đa 10 hình)
JPG kích thước 900x900px  
96ppi (tối đa 5 hình) dùng cho
carousel
Video clip kích thước tối thiếu  
720x1280px (dọc) hay  
1280x720 (ngang); mp4/h264  
Khuyến khích khách hàng đưa  
video dọc sẽ đẹp hơn. Sau khi  
nhận được file JPG và video thì  
LCM sẽ layout theo ý khách  
hàng và không tính thêm phí.  
(tối đa chỉnh sửa layout 3 lần)

Share link Lần 1.000.000 Share link, quảng cáo trên  
fanpage

Share link live streaming Lần 1.500.000

Khách hàng tự quay live  
streaming trên page khách hàng
. LCM share link về Fanpage  
lamchame.com.
Được ghim link sự kiện trong  
24h

Đăng ảnh cover

Hình ảnh Ngày 2.500.000 Khách hàng cung cấp hình ảnh  
cover facebook 828x315px

Video Ngày 5.000.000

Khách hàng cung cấp clip theo  
tiêu chuẩn sau:
820x642 pixels - h264/mp4 - dài  
từ 20 giây đến 90 giây là tối đa

Quay
trực tiếp Lần 35.000.000

Live streaming trên fan page  
chính Lamchame với các sự  
kiện của nhãn hàng như ( giới  
thiêu sản phẩm, đánh giá sản  
phẩm, giao lưu ..
Thời lượng : tối đa 30 phút/lần
Không bao gồm kịch bản, nội  
dung, địa điểm, khách mời



Live Streaming

Phát băng Lần 25.000.000

Lamchame sản xuất video .  
Phát Video theo hình thức  
Livestream trực tiếp trên  
Fanpage Lamchame
Ghim top sự kiện trong suốt quá
trình Livestream
Được xuất hiện tên thương hiệu  
Thời lượng: từ 30’ – 40’  
Không bao gồm kịch bản, nội  
dung, địa điểm, khách mời

Phát băng Lần 5.000.000

Khách hàng đưa video đã quay .  
Phát Video theo hình thức
Livestream trực tiếp trên  
Fanpage Lamchame
Ghim top sự kiện trong suốt quá
trình Livestream
Được xuất hiện tên thương hiệu  
Thời lượng: từ 30-60'

VI. BÁO GIÁ CÁC CHI PHÍ KHÁC
MỤC ĐƠNVỊ ĐƠN  

GIÁ GHI CHÚ

Chi phí viết bài Bài
2.190.000
-
3.290.000

Bài viết giới thiệu, đánh giá các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại  
theo hướng tự nhiên
Đăng trong diễn đàn ở chuyên mục phù hợp với sản phẩm  
Chi phí viết bài từ 1000-1500 chữ
Khách hàng không chỉnh sửa quá 3 lần  
Tuỳ theo nhu cầu của từng khách hang

Phí tạo thêm box  
con

Box 1.090.000

Phí đăng bài  
trên diễn đàn Bài 590.000 Đăng bài trong các chuyên mục diễn đàn

Seeding Comment

39.000

Seeding trên trang diễn đàn lamchame
Các comment theo xu hướng tốt cho sản phẩm  
Khách hàng được duyệt kịch bản seeding trước

29.000
Seeding trên trang tin lamchame fanpage
Các comment theo xu hướng tốt cho sản phẩm  
Khách hàng được duyệt kịch bản seeding trước

Sản xuất clips Clip

Tuỳ theo  
nhu cầu  
khách  
hàng

Sản xuất clips theo chủ đề của LCM hoặc chủ đề của khách hàng  
Độ dài từ 1’30 – 5’
Quyền lợi : pop up logo, sponsor card.



BANNER TRANG TIN



BANNER DIỄN ĐÀN



BÀI PR VÀ VIDEO TRANG CHỦ



BÀI PR CHUYÊN MỤC



CÁC DỊCH VỤ TRONG DIỄN ĐÀN
PHẦN THẢO LUẬN DIỄN ĐÀN



PHẦN MUA SẮM DIỄN ĐÀN

DANH MỤC GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

Quý khách hàng vui lòng gửi mail bản scan các giấy tờ liên quan tới sản phẩm đối  
với những sản phẩm quảng cáo có điều kiện như danh sách



Địa chỉ: 493/33 Lê Đức Thọ, F 16, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 09 6883 6883

E-Mail: info@webmedia.com.vn – Website: https://webmedia.com.vn

Zalo: 09 6883 6883

MST: 0312326656 do Sở KH và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 13/06/2013

Đặt quảng cáo tại Web Media CHIẾT KHẤU ĐẾN 39% (tùy ngân sách)

https://webmedia.com.vn/
https://webmedia.com.vn/

