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Nội dung chính
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Vấn đề của trang tin điện tử
ngày nay

Long-form Content và thói quen đọc mới
của độc giả

• eMagazine là gì?
• Điểm nổi bật eMagazine VCCorp
• Khi nào doanh nghiệp nên dùng

eMagazine?
• Mạng lưới các kênh đăng tải
• Báo giá sản xuất mới
• Phụ phí re-air
• Quy trình thực hiện

Trải nghiệm một số bài viết 
eMagazine VCCorp
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eMagazine

Vấn đề của
trang tin điện tử
ngày nay



Vấn đề của trang tin điện tử ngày nay
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Trước khi có Internet, chúng ta thường nhâm nhi những tách trà và 
thưởng thức những tờ tạp chí được đầu tư tâm huyết về nội dung và mỹ 
thuật

1
Tràn ngập  thông tin mỗi ngày

2
Layout Design chưa được các nhà 
xuất bản online chú trọng

3
Trải nghiệm người dùng khi đọc 
một bài báo chưa được quan tâm 
nghiên cứu

4
Một số bài viết chất lượng cao 
nhưng cách thể hiện không mới lạ, 
không tối ưu sự chú ý của người 
đọc

Thời báo mạng
lên ngôi
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eMagazine

Long-form content
& thói quen đọc mới
của độc giả



Chứng minh
qua các thông số

Thời gian time-on-site trung bình 
tăng theo độ dài bài viết

Lượng chia sẻ trung bình trên 
mạng xã hội (facebook) tăng theo 
độ dài bài viết

01      .02      03      04 eMagazine
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800 Chữ trở lên

500 - 799 Chữ 

300 - 499 Chữ

0 2 4 6 8 10 12 14

Mobile 9.5 phút

12 phút

Mobile

Pc

Pc

5

2

3

7.5

800 Chữ trở lên500 - 799 Chữ 300 - 499 Chữ

300
Share

700
Share

1000
Share

nội dung chuyên 
sâu, từ 800 chữ 
tiếng Việt trở lên

Lợi ích SEO

Tỉ lệ time-on-site cao

Tỉ lệ viral cao

Xu hướng “đọc chậm” của thế giới

Long-form
Content

Long-form content & thói quen đọc mới
của độc giả



86% độc giả coi đồ họa là yếu tố 
đầu tiên cuốn hút họ đọc nội dung

Bài viết chứa hình ảnh hoặc video 
tăng traffic trung bình gấp 32% so 
với nội dung thông thường

Long-form content & thói quen đọc mới
của độc giả
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86 32
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eMagazine
là gì ?



Bài viết hiển thị toàn màn hình, 
không xuất hiện quảng cáo của 
thương hiệu khác

Article chất lượng cao cả về
Content, Design, User Experience

Giúp độc giả trải nghiệm tạp chí 
in ngay trên phiên bản online

eMagazine
Tác phẩm báo chí
đón đầu xu hướng
Long-form

01      02      .03      04 eMagazine

10



Nội dung công phu,
chọn lọc
Các tay viết hàng đầu trong 
từng lĩnh vực sẵn sàng bóc tách 
vấn đề, săn tìm câu chuyện với 
góc nhìn chưa ai có

Thiết kế sang trọng, 
tinh tế
Đầu tư graphic với thẩm mỹ cao, 
ứng dụng web design, UI UX…

Đem tới trải nghiệm 
trọn vẹn
Xử lý tối ưu các yếu tố đồ họa, 
video, hình ảnh và hiệu ứng khiến 
độc giả hứng thú nghe – nhìn – xem 
– đọc – tương tác đến cuối bài

Điểm nổi bật của eMagazine VCcorp

01      02      .03      04 eMagazine
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Khi nào doanh nghiệp
dùng eMagazine ? 

Khi có chất liệu câu chuyện hay Chứng minh uy tín, đẳng cấp

Tạo trải nghiệm mới, truyền 
cảm hứng cho bạn đọc

Độc quyền hình ảnh và nội dung 
trên mọi màn hình
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Mạng lưới các kênh đăng tải
Mạng lưới website VCCorp có thể 
đăng tải eMagazine
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Báo giá sản xuất ước tính
Nhóm site 1: CafeF.vn & Kenh14.vn. 

Hạng
mục 

Đơn giá 
(VNĐ/bài)

Nội
dung

Hình
ảnh

Video

Loại A

VIẾT BÀI THIẾT KẾ CODE VIẾT BÀI THIẾT KẾ

CODE

CHỤP HÌNH HOẶC VẼ TAY VIẾT BÀI

THIẾT KẾ CODE

CHỤP HÌNHQUAY DỰNG VIDEO

Loại B Loại C

TỪ 25.000.000 trở lên TỪ 36.000.000 trở lên TỪ 50.000.000 trở lên

Bài viết phân tích nhận định sâu 
xung quanh đa dạng chủ đề.

Số lượng chữ: 800 -1500 chữ. 

Bài phỏng vấn
không quá 1800 chữ.

Bài phóng sự ảnh cân nhắc số      
lượng phù hợp.

Nhãn hàng cung cấp 
(Admicro có thể chỉnh sửa để 
phù hợp với concept của bài)  

Số lượng: dưới 30 ảnh 

Nhãn hàng cung cấp
Ban biên tập duyệt nội dung và 
chất lượng.

Dung lượng khuyến nghị:
không quá 2G/video.

Số lượng: không quá 03 video/bài

Thiết kế dàn trang mẫu mới, 
phù hợp với nội dung bài.

Có thể vẽ một số chi tiết nhỏ, 
điểm xuyết nếu cần thiết.

Tổ chức sản xuất và chụp hình (từ lên kịch 
bản, concept, ý tưởng, set-up bối cảnh và 
chụp hình) 

Số lượng: chọn ra 30 ảnh

Đối với bài vẽ: Từ 03 - 05 tranh full màn hình. 
Các tranh nhỏ bổ trợ tạo cảm xúc.

Nhãn hàng cung cấp
Ban biên tập duyệt nội dung và chất lượng.

Dung lượng khuyến nghị:
không quá 2G/video.

Số lượng: không quá 03 video/bài

Thiết kế dàn trang mẫu mới, phù hợp với 
nội dung bài. 

Video nhiều góc máy.

Lên ý tưởng kịch bản, set-up bối cảnh,
kết hợp thiết bị phụ trợ.

Dựng phim kèm một số hiệu ứng cho phép.

Form cơ bản hoặc theo ý tưởng 
mới, phù hợp với bài viết

Form cơ bản hoặc theo ý tưởng mới,
phù hợp với bài viết

Form cơ bản hoặc theo ý tưởng mới,
phù hợp với bài viết

Tổ chức sản xuất và chụp hình (từ lên kịch 
bản, concept, ý tưởng, set-up bối cảnh và 
chụp hình)

Số lượng: chọn ra 30 ảnh

Bài viết phân tích nhận định sâu xung 
quanh đa dạng chủ đề

Số lượng chữ: 800 -1500 chữ

Bài phỏng vấn không quá 1800 chữ.

Bài phóng sự ảnh cân nhắc số lượng chữ 
phù hợp

Bài viết phân tích nhận định sâu xung quanh 
đa dạng chủ đề

Số lượng chữ: 800 -1500 chữ

Bài phỏng vấn không quá 1800 chữ. 

Bài phóng sự ảnh cân nhắc số lượng 
chữ phù hợp

Thiết 
kế

Code

Miễn phí chia sẻ Link bài Miễn phí chia sẻ Link bài

Đăng 
fanpage 
tương ứng
của báo

Miễn phí chia sẻ link bài

Thiết kế dàn trang mẫu mới, phù hợp với nội 
dung bài. 

Có thể vẽ một số chi tiết nhỏ, điểm xuyết 
nếu cần thiết.
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Báo giá sản xuất ước tính
Nhóm site 2: Cafebiz, Afamily, Soha, Genk, GameK, Autopro & Giadinh.net.vn 

Hạng
mục 

Đơn giá 
(VNĐ/bài)

Nội
dung

Hình
ảnh

Video

Loại A

VIẾT BÀI THIẾT KẾ CODE VIẾT BÀI THIẾT KẾ

CODE

CHỤP HÌNH HOẶC VẼ TAY VIẾT BÀI

THIẾT KẾ CODE

CHỤP HÌNHQUAY DỰNG VIDEO

Loại B Loại C

TỪ 22.000.000 trở lên TỪ 32.000.000 trở lên TỪ 46.000.000 trở lên

Bài viết phân tích nhận định sâu 
xung quanh đa dạng chủ đề.

Số lượng chữ: 800 -1500 chữ.

Bài phỏng vấn
không quá 1800 chữ.

Bài phóng sự ảnh cân nhắc số      
lượng phù hợp.

Nhãn hàng cung cấp 
(Admicro có thể chỉnh sửa để 
phù hợp với concept của bài)  

Số lượng: dưới 30 ảnh 

Nhãn hàng cung cấp
Ban biên tập duyệt nội dung và 
chất lượng.

Dung lượng khuyến nghị:
không quá 2G/video.

Số lượng: không quá 03 video/bài

Thiết kế dàn trang mẫu mới, 
phù hợp với nội dung bài.

Có thể vẽ một số chi tiết nhỏ, 
điểm xuyết nếu cần thiết.

Tổ chức sản xuất và chụp hình (từ lên kịch 
bản, concept, ý tưởng, set-up bối cảnh và 
chụp hình)

Số lượng: chọn ra 30 ảnh

Đối với bài vẽ: Từ 03 - 05 tranh full màn 
hình. Các tranh nhỏ bổ trợ tạo cảm xúc.

Nhãn hàng cung cấp
Ban biên tập duyệt nội dung và chất lượng

Dung lượng khuyến nghị:
không quá 2G/video.

Số lượng: không quá 03 video/bài

Thiết kế dàn trang mẫu mới, phù hợp với 
nội dung bài. 

Video nhiều góc máy.

Lên ý tưởng kịch bản, set-up bối cảnh, 
kết hợp thiết bị phụ trợ.

Dựng phim kèm một số hiệu ứng cho phép.

Thiết kế dàn trang mẫu mới, phù hợp với nội 
dung bài. 

Có thể vẽ một số chi tiết nhỏ, điểm xuyết nếu 
cần thiết.

Form cơ bản hoặc theo ý 
tưởng mới, phù hợp với bài viết

Form cơ bản hoặc theo ý tưởng mới,
phù hợp với bài viết

Form cơ bản hoặc theo ý tưởng mới,
phù hợp với bài viết

Tổ chức sản xuất và chụp hình (từ lên kịch 
bản, concept, ý tưởng, set-up bối cảnh và 
chụp hình)

Số lượng: chọn ra 30 ảnh

Bài viết phân tích nhận định sâu xung 
quanh đa dạng chủ đề

Số lượng chữ: 800 -1500 chữ

Bài phỏng vấn không quá 1800 chữ.

Bài phóng sự ảnh cân nhắc số lượng chữ 
phù hợp

Bài viết phân tích nhận định sâu xung 
quanh đa dạng chủ đề

Số lượng chữ: 800 -1500 chữ

Bài phỏng vấn không quá 1800 chữ.

Bài phóng sự ảnh cân nhắc số lượng chữ 
phù hợp

Thiết 
kế

Code

Miễn phí chia sẻ Link bài Miễn phí chia sẻ Link bài

Đăng 
fanpage 
tương ứng
của báo

Miễn phí chia sẻ link bài



Chi phí sản xuất không bao gồm 
chi phí đăng tin. Vị trí đăng trên 
trang tùy chọn theo ngân sách 
của nhãn hàng và theo báo giá PR 
Solutions

Chi phí sản xuất trên cũng chưa 
bao gồm:
• Công tác phí cho ekip khi tác
nghiệp ngoài địa bàn Hà Nội & Tp.
Hồ Chí Minh.
• Chi phí trải nghiệm sản
phẩm/dịch vụ của khách hàng
• Chi phí cảm ơn nhân vật tham
gia phỏng vấn, KOLs, mẫu.
• Chi phí máy móc phát sinh

Chi phí sản xuất sẽ thay đổi theo 
tình hình thực tế dựa trên độ khó 
và độ công phu của bài viết, đặc 
điểm thương hiệu, nguyên liệu 
hiện có và các yêu cầu khác từ 
khách hàng.

Mời liên hệ
contentmarketing@admicro.vn để 
được báo giá chính xác theo từng 
trường hợp

Ghi chú

01      02      .03      04 eMagazine
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Khi nhãn hàng
muốn đăng lại bài eMagazine
lên trang báo khác

Khách hàng đã đăng bài eMagazine trên 01 trang báo thuộc hệ thống
và muốn đăng lại bài này trên báo khác trong hệ thống nhằm tăng độ phủ.

Lưu ý: Chi phí vị trí đăng tin theo báo giá PR Solutions của trang báo /
website mới.

Trường
hợp 1

Trường
hợp 2

Phụ phí
Đơn giá

(VN /bài/báo )

“Bài đăng lại” không thay đổi về mặt nội dung, hình ảnh, 
thiết kế, hiển thị.

Chi phí kỹ thuật

Chi phí kỹ thuật

Chi phí sản xuất 
điều chỉnh

15,000,000

10,000,000

“Bài đăng lại” cần thay đổi không nhiều:
• Nội dung: biên tập, điều chỉnh lại giọng văn,

thêm bớt một đến hai đoạn thông tin sao cho phù hợp 
với trang báo mới.

• Phỏng vấn thêm không quá 01 nhân vật với
không quá 03 câu hỏi qua email, phục vụ cho phần text 
bổ sung của bài.

• Không thay đổi nội dung video, không chụp
thêm ảnh.

• Không vẽ thêm hình minh họa
• Thiết kế: không thay đổi layout, thêm/bớt, dàn

lại một số hình ảnh sao cho phù hợp (sử dụng nguồn
ảnh và video đã sản xuất ở bài trước đó)

• Hiệu ứng hiển thị: không thay đổi

Trường
hợp 3

Chi phí sản xuất 
mới

Báo giá theo
trang 14, 15 & 16

Bài đăng lại cần thay đổi các yếu tố sau:
• Nội dung theo hướng mới
• Chụp ảnh / quay video theo hướng mới hoặc

cần chụp thêm ảnh, quay thêm video
• Vẽ thêm hoặc thay đổi hình minh họa
• Phỏng vấn thêm nhân vật (qua email, hoặc trực

tiếp, tại hiện trường,...)
• Thay đổi layout thiết kế
• Thay đổi cách thức hiển thị
• Hoặc thay đổi tổng hợp các yếu tố trên



Chuẩn bị
03 - 07 ngày

01 - 02 tuần
tùy độ phức tạp của 

bài viết

Lưu ý
Không đăng bài eMagazine 
truyền thông vào các ngày 

sau trong tuần do báo có 
lịch đăng bài định kỳ:

kenh14: thứ 6 và thứ 7 
Afamily: thứ 4 và thứ 6

Soha: thứ 3 và thứ 4
CafeF: thứ 6 

Hoàn thành

Thực hiện

• Duyệt nhãn & định hướng nội
dung  nếu đã có với Ban biên tập

• Admicro khảo sát nhãn hàng và
thông tin chiến dịch

• Admicro tư vấn hướng nội dung,
hình  thức thể hiện đồ họa & điều
phối nhân sự.

• Tổ chức thực hiện sản xuất

• Phỏng vấn - Viết bài

• Sketch, thiết kế, dàn trang (bản
PC & Mobile)

• Code (bản PC & Mobile)

• Vẽ minh họa, chụp ảnh concept,
quay và dựng video (nếu có)

• Hoàn thiện bản eMagazine đầu
tiên

• Trả bài cho nhãn hàng

• Nhận phản hồi & hiệu đính

• Đăng tải theo lịch xuất bản đã
booking của nhãn hàng.

Quy trình sản xuất
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VCCORP
Rectangle

VCCORP
Rectangle

VCCORP
Pencil

VCCORP
Rectangle
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eMagazine

Trải nghiệm
một số bài viết
eMagazine
VCCorp



20

01      02      03      .04 eMagazine

Chân dung nhân vật
Đ Ọ C  B À I  V I Ế T

Câu chuyện thương hiệu
Đ Ọ C  B À I  V I Ế T

http://afamily.vn/hoa-hau-hhen-niekhong-muon-ke-kho-khong-muon-ai-thuong-hai-vi-gia-canh-ngheo-kho-20180118092026884.chn
http://kenh14.vn/gucci-gang-cum-tu-hot-hay-cau-chuyen-ve-cach-mot-thuong-hieu-khong-lo-hoi-sinh-va-thay-doi-ca-the-gioi-20180406050410753.chn
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Dự án bất động sản
Đ Ọ C  B À I  V I Ế T

Review nhà hàng
Đ Ọ C  B À I  V I Ế T

http://cafef.vn/hayahome-phat-trien-mo-hinh-biet-thu-nha-vuon-la-phuong-thuc-bao-ton-thien-nhien-mien-tay-20180607160340395.chn
http://kenh14.vn/pizza-4ps-cau-chuyen-chiec-pizza-cua-nguoi-nhat-da-chinh-phuc-nhung-cai-mieng-kho-tinh-cua-nguoi-viet-nhu-the-nao-20170623020658843.chn
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Công nghệ
Đ Ọ C  B À I  V I Ế T

Ô tô – xe máy
Đ Ọ C  B À I  V I Ế T

http://genk.vn/voi-galaxy-s8-ban-co-the-bien-tat-ca-moi-thu-thanh-vo-cuc-20170531160900962.chn
https://autopro.com.vn/ton-3-trieu-usd-van-chi-duoc-muon-xe-chi-co-the-la-ferrari-fxx-k-20160829002104871.chn
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Phỏng vấn
Đ Ọ C  B À I  V I Ế T

Phóng sự
Đ Ọ C  B À I  V I Ế T

http://cafef.vn/chu-tich-fpt-truong-gia-binh-ai-cung-co-mot-giac-mo-toi-mo-ve-mot-thanh-pho-cong-nghe-20161020144545955.chn
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