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THÔNG TIN TRAFFIC GA CÁC CHUYÊN MỤC (SỐ LIỆU NĂM 2017)
Cuộc sống số

137,086

Thị trường

261,382

Xe - 360

HOME

2,864,157

264,727

Doanh nhân

271,635
Pageviews

Thế giới

388,552

Địa ốc

397,557

Thời sự

509,623

Tài chính

853,916

Chứng khoán

936,654
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Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau

Đặc biệt

Hiển thị tại vị trí bài nổi bật lớn nhất trên
trang chủ 2 tiếng

50,000,000 VNĐ

Hiển thị tại vị trí bài nổi bật tại trang chuyên mục
2 tiếng

Trang chủ
Trang chuyên mục

Đối với bài viết thông
thường, khách hàng
được tư vấn và hỗ trợ
viết bài

( Dạng bài có 1 ảnh + title + sapo )

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau

Loại 1

Hiển thị 1 trong 5 bài tiêu điểm cột trái trong
3 tiếng

Trang chủ

30,000,000 VNĐ

Hiển thị tại vị trí bài nổi bật tại trang chuyên mục
3 tiếng

Trang chuyên mục

Đối với bài viết thông
thường, khách hàng
được tư vấn và hỗ trợ
viết bài

( Dạng bài có 1 ảnh + title + sapo )

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau
Loại 2

Hiển thị tại vị trí 1 trong 8 bài nổi bật nằm ngang tại
trang chủ 3 tiếng
Hiển thị tại vị trí bài nổi bật tại trang chuyên mục
3 tiếng

Trang chủ

20,000,000 VNĐ
Trang chuyên mục

( Dạng bài có 1 ảnh + title + sapo )
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Hiển thị tại vị trí trang chủ 3 tiếng
Loại 3

Loại 4

Loại 5
Nhịp
cầu
Box
doanh
Nhịp Cầu
nghiệp
oanh
N

Trang chủ

Hiển thị tại vị trí trang chuyên mục
tương ứng và trôi dần theo thời gian
( Dạng bài có 1 ảnh + title + sapo )

Trang chuyên mục

Bài nằm tại trang chuyên mục 3 tiếng

Trang chuyên mục

( Dạng bài có 1 ảnh + title + sapo )
Bài hiển thị tại vị trí box nhịp cầu doanh nghiệp
trang chủ 1 ngày

6

Trang chủ

( Dạng bài có 1 ảnh + title + sapo )

D

Bài Emagazine: Chỉ hiển thị ở vị trí đặc biệt, 1 , 2 và 3, giới hạn tối đa 15 ảnh. Giá theo vị trí booking + 5 triệu

.

Chi phí viết bài vui lòng liên hệ

.
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DỊCH VỤ GIA TĂNG TRÊN BÀI VIẾT
Gắn Video ( Không quá 5 phút )

2,000,000 VND/1 Clip

Thêm ảnh

500,000 VND/1 Ảnh
500,000 VND/1 link
2,000,000 VND/1 Box

HOT

Gắn layout Adpage

6,000,000 VND/bài

Thêm lượt đọc từ quảng cáo Viewplus
Gắn tag

Từ 2,000 VND/click

20,000,000 VND/3tag

(Duy trì tag trong 1 năm - Tích hợp SEO)

Link case study

Demo Adpage

Demo Viewplus

Demo tag

6

Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
: Được biên tập edit lại nội dung cho phù hợp và nâng cao chất lượng, gửi lại khách hàng duyệt trước khi đăng
-

: Video dài không quá 5 phút, dung lượng tối đa 50MB.
: do phóng viên chuyên trách của báo viết, chỉ áp dụng với những nội dung sau:
- Nội dung bài được khai thác khách quan, nêu được vấn đề rộng, được nhiều người quan tâm, có tính báo chí trong cung cấp thông tin.
- Nội dung bài không mang tính chất PR lộ liễu, chủ quan.
: Tất cả các tin bài có độ dài không quá 1.000 từ và 1 ảnh minh họa (Kích thước ảnh 500x321 px)

-

: Unicode, Times New Roman, cỡ chữ 11, lưu dưới file .doc hoặc .docx (word).
(tóm tắt tin): Tiêu đề của bài không quá 10 từ, sapo không quá 13 từ.
(hyperlink): Không áp dụng gắn Hyperlink đối với bài đăng tin trên website Vneconomy.vn
: Tin bài liên quan phải là tin bài nằm trên chính website đăng bài PR.
: Phải nêu rõ tên Tag được gắn vào bài PR ngay khi gửi đăng bài, Tag tối đa 4 từ.
biên tập lại tiêu đề và một số nội dung không phù hợp trước khi đăng.

-

gửi trước khi xuất bản tối thiểu 1 ngày làm việc.
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Hanoi Office
Level 20, Center Building Hapulico Complex, 1 Nguyen Huy Tuong Str., Thanh Xuan Dist., Ha Noi.
(84 4) 7307 7979
(84 4) 7307 7980

Ho Chi Minh Office
Level 5, 1233 Building, 123 - 127 Vo Van Tan Str., Ward 6. District 3, Ho Chi Minh city.
(84 8) 7307 7979
(84 8) 3933 3774

Tìm hi u thêm v PR Solution t i đây: https://bizfly.vn/giai-phap/pr-solution.html

