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BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN ADVERTISING VIETNAM 2020
LOẠI BÀI MÔ TẢ QUYỀN LỢI GIÁ Demo

Bài PR (không viết bài, nội dung từ đối tác gửi) Đăng bài PR lên website AdvertisingVietnam.com. Nội 
dung do brand/agency cung cấp

- Bài được đăng trên website và pick ra trang chủ 3 
ngày
- Bài được share lên Facebook Fanpage Advertising 
Vietnam và Cuộc sống Agency miễn phí

8.000.000 VND

Bài PR + Viết bài (1000-1500 từ) Đăng bài PR lên website AdvertisingVietnam.com nhưng 
nội dung do editor của Advertising Vietnam viết

- Bài được đăng trên website và pick ra trang chủ 3 
ngày
- Bài được share lên Facebook Fanpage Advertising 
Vietnam và Cuộc sống Agency miễn phí

10.000.000 VND

Bài viết phỏng vấn Viết phỏng vấn về một chủ đề liên quan tới quảng cáo, 
truyền thông, marketing, case study

- Bài được đăng trên website và pick ra trang chủ 3 
ngày
- Bài được share lên Facebook Fanpage Advertising 
Vietnam và Cuộc sống Agency miễn phí

10.000.000 VND

Video phỏng vấn Dạng phỏng vấn bằng video, kịch bản, chi phí sản xuất 
do Advertising Vietnam đảm nhận

- Bài được đăng trên website và pick ra trang chủ 3 
ngày
- Bài được share lên Facebook Fanpage Advertising 
Vietnam và Cuộc sống Agency miễn phí
- Đăng đăng video lên kênh Youtube Advertising 
Vietnam

15.000.000 VND

Combo Campaign
Nếu bạn đang chạy một campaign, có thể book bài 
combo. Các bài viết ở đây được hiểu là sẽ liên quan tới 
duy nhất 1 campaign nhất định

- 1-2 post social về pre-campaign, có thể vẽ comic hoặc 
post social thường hoặc video giới thiệu
- 1 Bài PR trên website về pre-campaign
- 1 bài viết recap/case study sau campaign (nội dung do 
Advertising Vietnam viết dựa trên thông tin cung cấp)

20.000.000 VND

Combo product launch
Được hiểu là agency hay brand ra mắt một dịch vụ hay 
sản phẩm nào đó mới ví dụ: công cụ đo lường trên 
digital, công cụ quản lý mới, mô hình kinh doanh mới, 
sản phẩm có tính đột phá

- 1 social giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ
- 1 Bài PR trên website nói về sản phẩm/ dịch vụ
- 1 Bài viết chuyên sâu phỏng vấn chuyên gia từ 
agency/brand nói về product
- Toàn bộ chi phí quay video/dựng video phỏng vấn 
(video sẽ gắn vào bài PR phỏng vấn hoặc đăng trực 
tiếp video riêng)

25.000.000 VND

Chia sẻ lên các kênh Social
Fanpage Cuộc sống Agency Đăng video, photo hoặc share link (re-share hoặc đăng trực tiếp) 5.000.000 VND
Combo share Cuộc sống Agency + Advertising Vietnam Đăng video, photo hoặc share link (re-share hoặc đăng trực tiếp) 7.000.000 VND

Vẽ hình Comic và đăng fanpage Cuộc sống Agency Vẽ hình Comic theo brief và đăng lên Fanpage
Phía ADVN sẽ lên idea và vẽ hình theo brief, hình vẽ 
sau khi duyệt sẽ được đăng lên Fanpage Cuộc sống 
Agency

7.000.000 VND

Báo giá có hiệu lực từ 01/01/2020 đến hết 2020. Đơn giá chưa bao gồm 10% thuế GTGT (VAT)
Bài đăng cần gửi về info@advertisingvietnam.com TỐI THIỂU 2-3 ngày trước ngày đăng dự kiến
Trường hợp phải hủy bài, Khách hàng vui lòng thanh toán 100% phí viết bài nếu có (2 triệu đồng ) và 30% phí đăng bài.
Tất cả bài đăng đều được kiểm duyệt, và điều chỉnh cho phù hợp với website



DEMO Bài PR 



DEMO Video phỏng vấn 



DEMO Vẽ hình Comic và đăng fanpage Cuộc sống Agency 



Địa chỉ: 493/33 Lê Đức Thọ, F 16, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
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E-Mail: info@webmedia.com.vn – Website: https://webmedia.com.vn
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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)
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