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Bảng giá PR

Mô tả vị trí hiển thị Demo Giá

- Bài nổi bật chuyên mục Thị trường trên trang chủ nld.com.vn ( 4h )
- Bài nổi bật trang chủ thitruong.nld.com.vn ( 4h )
- Bài nổi bật Chuyên mục của chuyên trang thitruong.nld.com.vn

( 4h ) 
* Độ dài bài viết tối đa 800 chữ

* Độ dài tin tối đa 300 chữ

- Bài nổi bật Chuyên mục của chuyên trang thitruong.nld.com.vn ( 4h )

* Độ dài bài viết tối đa 800 chữ

Loại bài
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Bài nổi bật
trang chủ

Bài nổi bật
chuyên mục

3,000,000 VND 

2,000,000 VND 

4,000,000 VND 

6,000,000 VND 

- Link tin nổi bật thuộc chuyên mục Thị trường trên trang chủ
nld.com.vn ( 4h )

- Tin nổi bật trang chủ thitruong.nld.com.vn ( 4h )
- Bài nổi bật Tiểu mục của chuyên trang thitruong.nld.com.vn ( 4h )

- Bài nổi bật Tiểu mục thuộc chuyên trang thitruong.nld.com.vn ( 4h )

* Độ dài tin tối đa 300 chữ

Link nổi 
bật trang 

chủ

Bài nổi bật 
tiểu mục
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https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/pr_nld_3trieu.jpg
http://adi.admicro.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/072017/6t.jpg
http://adi.admicro.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/072017/6t.jpg
http://adi.admicro.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/072017/4t.jpg
http://adi.admicro.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/072017/3t.jpg
http://adi.admicro.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/072017/3t.jpg


Dịch vụ gia tăng trên bài viết

Thêm Video Clip

Thêm ảnh

Thêm tin liên quan (tối đa 3 tin)

2,000,000 VND/1 lần/1 Clip

500,000 VND/3 ảnh

300,000 VND/1 link bài liên quan

- Bài nổi bật của Tiểu mục
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Quy định chung

- Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
- Đối với bài tin ảnh: tối đa 10 ảnh, tối thiểu 7 ảnh.
- Đối với video: định dạng mp4, video dài không quá 5 phút, dung lượng không quá 50 mb.
- Chưa bao gồm chi phí thiết kế và chi phí viết bài
- Độ dài: tất cả các tin bài có độ dài không quá 1.000 từ và 5 ảnh minh họa (trừ bài phóng sự ảnh), bài tương 
đương 1 trang a4.
- Font chữ: unicode, times new roman, cỡ chữ 11, lưu dưới file.doc hoặc docx (word).
- Tiêu đề và sapo (tóm tắt tin): tiêu đề của bài không quá 10 chữ, sapo không quá 45 chữ.
- Quy định về gắn link (hyperlink): chỉ được gắn 1 link trong bài viết, thể hiện dưới dạng: http://www...
- Ban biên tập có quyền biên tập lại tiêu đề và một số nội dung không phù hợp trước khi đăng.
- Nội dung thông tin yêu cầu gửi trước khi xuất bản tối thiểu 1 ngày làm việc. 

Mô tả bài PR

+) Chi phí viết bài mới: là chi phí biên tập viên viết bài khi khách hàng đã cung cấp đầy đủ
mọi thông tin liên quan tới bài viết.
Chi phí này không bao gồm: công tác phí, phí sản xuất bài ( gồm các phí đi lại, phí chụp hình, phí thu thập thông 
tin, phí cho các công cụ kĩ thuật phục vụ quá trình sản xuất bài v.v…).
+) Chi phí chỉnh sửa: là chi phí biên tập viên chỉnh sửa, biên tập lại nội dung bài pr cho
phù hợp với các tiêu chí của báo.
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Hanoi Office

(84 4) 7307 7979

(84 4) 7307 7980

Level 20, Center Building Hapulico Complex, 1 Nguyen Huy Tuong Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi

Ho Chi Minh Office

(84 8) 7307 7979

(84 8) 3933 3774

Level 5, 1233 Building, 123 - 127 Vo Van Tan Str., Ward 6. District 3, Ho Chi Minh city.




