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GIỚI THIỆU

SỐ LIỆU TRAFFIC CƠ BẢN TÍNH THEO THÁNG (Số liệu tháng 8/2018)

KÊNH TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 

VISIT (lượt/tháng)

(lượt/tháng)

8.365.318

21.258.367

Pageviews

Visiters

(lượt/tháng)

5.256.328

2’ 56’’

Time on site

Facebook fanpage
800.000 thành viên 20.000 thành viên 50.000 Sub

Facebook Group YouTube

VnReview.vn là trang báo điện tử chuyên về tin tức, đánh giá sản phẩm tiêu dùng hàng đầu Việt Nam. Với hàng trăm 

ngàn bài viết đánh giá, so sánh các sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng dựa trên kết quả đánh giá, mổ xẻ, phân tích chuyên 

nghiệp từ phòng Labs độc lập,VnReview.vn là nơi tin cậy để bạn đọc tham khảo trước khi quyết định mua sản phẩm. 

Độc giả VnReview độ tuổi từ 25-45 chiếm phần lớn, là những người có khả năng tự chủ trong chi tiêu. Bên cạnh đó, 

VnReview.vn còn sở hữu Home.vn, là kênh quảng bá trực tuyến hiệu quả cao với hàng triệu người dùng mỗi ngày. 

Phân bổ theo vùng miền

Hà Nội TP.Hồ Chí Minh Khác

Phân bổ theo giới tính

Nam Nữ

30%

70%53%

42%
15%



PC BANNER

BÀI QUẢNG CÁO (PR)

STT Vị trí
Kích thước

(px)
Cơ chế Trang chủ 

(VNĐ/tuần)
Trang chuyên mục

(VNĐ/tuần)
Trang bài viết

(VNĐ/tuần)

Right banner 1

Right banner 2

Right banner 3 - 6

Mid Banner 1

Mid Banner 2

Mid Banner 3

Mid Banner 4

Mid Banner 5

Article Banner 

Top banner 970x250

300x250

300x250

300x600

728x90

728x90

728x90

728x90

728x90

Chia sẻ 3 8.500.0001

Chia sẻ 3 10.500.000

Chia sẻ 3 8.500.000

Chia sẻ 3 8.500.000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Chia sẻ 3 8.500.000

Chia sẻ 3 -

Chia sẻ 3 -

Chia sẻ 3 -

Chia sẻ 3 -

8.500.000

8.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

8.500.000

5.500.000

4.500.000

2.500.000

10.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

6.500.000

5.500.000

3.500.000

728x90 Chia sẻ 3 - -

STT Vị trí Cơ chế Trang chủ Chuyên mục

Tin nổi bật 2

Top 3 tin tiêu điểm

3 tin đầu trong mục các tin khác

Đăng tin lên trang không chọn vị trí top

Bài review đặc biệt

Tin nổi bật 1 Hiển thị ở trang chủ, vị trí nổi bật 1 21.000.0001

Hiển thị ở trang chủ, vị trí nổi bật 2 

Hiển thị ở trang chủ/ chuyên mục, vị trí 3 tin tiêu điểm 14.000.000

-

-

-

Tin 1

Tin 2, 3

12.000.000

9.500.000

2

3

4

5

6

Từ tin thứ 4 trở đi phần tin khác 6.500.000

19.000.000

17.000.000

15.000.000

13.000.000

7.500.000

31.500.000

  Chế độ chia sẻ 3: Luân phiên xuất hiện 03 banner tại một vị trí. Mỗi lượt xem chỉ xuất hiện 01 banner. Mỗi lần trang   
...được hiển thị mới sẽ xuất hiện banner mới và thứ tự được thay đổi ngẫu nhiên.
   Giá banner độc quyền (không chia sẻ) = giá banner chia sẻ x 2.5.
   Chuẩn banner quy định:  thiết kế dạng JPG/GIF hoặc Flash, động không quá 10 giây, banner có kích thước < 50KB.
   Banner cần gửi trước cho VnReview 01 ngày đối với banner thường, 03 ngày đối với banner đặc biệt.
   Nội dung quảng cáo phải tuân theo các quy định của Nhà nước và được sự chấp thuận từ VnReview.
   Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

   Báo giá trên được tính cho block thời gian hiển thị 3 tiếng tại vị trí cam kết.
    VnReview có quyền từ chối đăng tin trong trường hợp tin có nội dung không phù hợp.
   Bài viết được đẩy lên fanpage của VnReview.
   Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

FANPAGE VNREVIEW/ GROUP VNREVIEW

Nội dung Cơ chế Thời lượng Chi phí

Đăng bài viết, link quảng cáo trên 
Fanpage của VnReview

Bài viết giới thiệu & chương trình quay thưởng
 sản phẩm (Sản phẩm đối tác tặng free cho 
bạn đọc VnReview)

Chạy quảng cáo bài viết trên Fanpage của
VnReview

    • Đẩy tin lên Fanpage/Group của VnReview.
    • Tổ chức livestream quay thưởng trực tiếp trên fanpage.
    • Hiển thị popup trên Vnreview trong 5 ngày.

    • Đẩy tin bài lên Fanpage của VnReview.
    • Chạy quảng cáo bài viết, cam kết 1 triệu hiển thị.

Hiển thị trên Fanpage của VnReview. Ghim 1h đầu trang. Ghim 1h đầu
 trang

Ghim 5 ngày
đầu trang

31.500.000

5.500.000

18.000.0001.5 - 2 ngày

    Báo giá được tính theo chi phí cho 1 bài viết.
    Đối với chuỗi bài viết tặng sản phẩm cho bạn đọc, tổng trị giá sản phẩm từ 5,000,000 VNĐ trở lên
    Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT. 

CÁC NỘI DUNG QUẢNG CÁO KHÁC

NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI BÀI TRUYỀN THÔNG

Nội dung Cơ chế Thời lượng Chi phí

Đăng text link trong box

Clip review sản phẩm

Viết bài PR, review sản phẩm

    • Lên ý tưởng kịch bản review sản phẩm
    • Quay, dựng clip
    • Đăng clip lên kênh youtube của Vnreview

    • Viết bài và chụp ảnh sản phẩm

Hiển thị trong box chân tất cả các bài viết 1 tuần

1 clip 10.500.000 - 21.000.000

5.500.000

10.500.000 - 16.000.0001 bài

Viết bài PR, review sản phẩm     • Đặt link trong bài viết 1.000.0001 link

    Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, các phương pháp đánh giá khách quan, chính xác và đáng tin cậy 
....do VnReview TestLabs xây dựng. Khi review, chúng tôi sẽ đánh giá cả mặt ưu điểm và điểm chưa tốt của sản phẩm. 
....Chúng tôi tin rằng nội dung review khách quan, thuyết phục chính là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất.

    Với ưu điểm của sản phẩm, chúng tôi sẽ tìm hiểu giúp khách hàng để họ hiểu rõ hơn, qua đó truyền tải thông điệp của  
....nhà sản xuất đến khách hàng hiệu quả nhất. Chúng tôi cũng sẽ đề cập tới điểm chưa tốt của sản phẩm (nếu có) để 
....bài review thực sự khách quan.

    Bài review sẽ được thống nhất với nhà sản xuất/ agency trước khi đăng tải.
 
    Chúng tôi có thể từ chối đăng bài đối với những sản phẩm chất lượng quá thấp. 

Review sản phẩm gồm bài viết đăng  vị trí Top trên 

VnReview.vn và video clip đăng trên kênh youtube VnRview 

(chi phí đã bao gồm viết bài và làm video clip sản phẩm)



MÔ TẢ VỊ TRÍ

Right banner 1
(300x250)

Right banner 2
(300x250)

Middle banner 1 (728 x 90)

Middle banner 2 (728 x 90)

Middle banner 3 (728 x 90)

Middle banner 4 (728 x 90)

Middle banner 5 (728 x 90)

Right banner 3
(300x600)

Right banner 4
(300x600)

Right banner 5
(300x600)

Right banner 6
(300x600)

Tin nổi bật 2Tin nổi bật 1

Top 3 tin tiêu điểm

Tin 1

Top 3 tin tiêu điểm

Tin 2-3



Article Banner  (728 x 90)

Top banner  (970x250)



.vn

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/
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