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Nội dung chính
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mini Magazine là gì?

Khi nào doanh nghiệp cần sử dụng mini Magazine?

Một số tác phẩm tiêu biểu

Báo giá

Thời gian & quy trình sản xuất

Re-air (đăng lại bài mini Magazine sang báo khác)
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mini Magazine là gì?
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• Về nội dung: bài viết chuyên sâu,
được chắp bút bởi các cây viết top
đầu chuyên mục

• Về hình thức: đầu tư thiết kế đồ 
họa mới lạ, đẹp mắt, tăng hiệu ứng  
cảm xúc và khả năng hấp thụ 
thông tin cho độc giả.

• Trên giao diện 06 trang kenh14, 
afamily, cafef, cafebiz, soha & 
autopro, mini Magazine có cover 
photo tràn màn hình, gây ấn tượng 
thị giác mạnh mẽ khi vừa click vào 
bài.  

mini Magazine

Bài mini Magazine được 
coi là phiên bản thu nhỏ 
của eMagazine.

Trong đó:

Đời sống Kinh tế

Giải trí Công nghệ

Thời trang Bất động sản

Câu chuyện
doanh nghiệp

Hình ảnh
doanh nhân



Ảnh cover nổi 
bật ngay phần 
đầu tiên bài báo

Sáng tạo riêng 
theo từng bài.
Tích hợp các 
thuộc tính media Sâu sắc

mini Magazine vs. Bài thông thường?
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Hiệu ứng mới 
lạ, tạo điểm
nhấn

Cover Đồ họa Dàn trang Nội dung

mini Magazine

mini Magazine

KHÔNG có ảnh 
cover, các ảnh 
khác hiển thị lẫn 
cùng nội dung 
bài viết

Theo một khung 
chung

Không có

Bài thông thường



Có nhu cầu lên bài long-form với 
thời gian nhanh chóng

Gây ấn tượng tốt đẹp, tự nhiên, 
đẳng cấp về thương hiệu

Tạo cách tiếp cận mới và truyền 
cảm hứng cho độc giả

Khi nào doanh nghiệp cần sử dụng
mini Magazine?
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Câu chuyện
thương hiệu

07

Nhãn hàng: F21

Tên bài viết: Forever 21: "Giấc mơ 
Mỹ" điển hình và cổ tích tay 
trắng xây dựng cơ đồ của chàng 
thanh niên nhập cư người Hàn

Lượt view

Máy tính
28,740

Bài viết tiêu biểu

Điện thoại
22,137

Đ Ọ C  B À I  V I Ế T

http://kenh14.vn/forever-21-giac-mo-my-dien-hinh-va-co-tich-tay-trang-xay-dung-co-do-cua-chang-thanh-nien-nhap-cu-nguoi-han-20170721174121937.chn


Phóng sự - Bình luận
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Nhãn hàng: Bánh mứt kẹo Hà Nội

Tên bài viết: Có một Trung thu 
rực sáng thế này trong lòng mỗi 
người Hà Nội

Lượt view

Máy tính
12,419

Bài viết tiêu biểu

Điện thoại
27,770

Đ Ọ C  B À I  V I Ế T

http://kenh14.vn/doi-song/co-mot-trung-thu-ruc-sang-the-nay-trong-long-moi-nguoi-ha-noi-p4r20170929153557617.chn


Sự kiện
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Nhãn hàng: Uber

Tên bài viết: Những giờ cuối cùng 
của kỷ nguyên Uber tại Việt Nam 

Lượt view

Máy tính
27,340

Bài viết tiêu biểu

Điện thoại
79,321

Đ Ọ C  B À I  V I Ế T

http://kenh14.vn/nhung-gio-cuoi-cung-cua-ky-nguyen-uber-tai-viet-nam-20180408012438612.chn


Báo giá mini Magzazine
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Nhóm site 1:
Kênh 14, Afamily, GenK, GameK

Nhóm site 2:
CafeF, Cafebiz, Soha, Autopro

  A

Hạng
mục

20,000,000 VNĐ

14,000,000 VNĐ

10,000,000 VNĐ

25,000,000 VNĐ

18,000,000 VNĐ

12,000,000 VNĐ

22,000,000 VNĐ

15,000,000 VNĐ

10,000,000 VNĐ

28,000,000 VNĐ

20,000,000 VNĐ

12,000,000 VNĐ

  B

  C

Chân dung nhân 
vật/Câu chuyện 
thương hiệu 

Bình luận, góc nhìn, 
câu chuyện cuộc 
sống

Phóng sự văn hóa 
xã hội

Phỏng vấn
nhân vật

  A

Hạng
mục

  B

  C

Câu chuyện 
thương hiệu/ 
Doanh nghiệp

Phỏng vấn/ Chân 
dung nhân vật

Bình luận, góc 
nhìn, phân tích thị 
trường, xu hướng

Phóng sự thị 
trường

Dự án bất động 
sản

28,000,000 VNĐ

20,000,000 VNĐ

12,000,000 VNĐ

35,000,000 VNĐ

25,000,000 VNĐ

14,000,000 VNĐ

28,000,000 VNĐ

20,000,000 VNĐ

12,000,000 VNĐ

35,000,000 VNĐ

25,000,000 VNĐ

14,000,000 VNĐ

32,000,000 VNĐ

25,000,000 VNĐ

12,000,000 VNĐ



Sự khác biệt cơ bản giữa các mức 
A, B, C 
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Hạng
mục

Vị trí đăng tải

Các vị trí đặc biệt, 
loại 1, stream 1

Các vị trí loại 2, 
stream 2,
chuyên mục

Tiểu mục, đủ chất 
lượng đăng
trên trang

• Video dựng trên
thông tin sẵn có, sử
dụng hiệu ứng.
• Có thể sử dụng
video do khách hàng
cung cấp, được biên
tập nếu cần

• Video dựng trên
thông tin sẵn có.
• Hoặc sử dụng
video do khách hàng
cung cấp

Sử dụng video do 
khách hàng cung 
cấp

Khách hàng cung 
cấp hình ảnh

Phóng viên thông 
thường tư vấn

Tay viết chuyên 
nghiệp

• Phóng viên ảnh
thực hiện.
• Có thể kết hợp hình
ảnh khách hàng cung
cấp

Tay viết trình độ cao, 
giàu kinh nghiệm.

Quản lý cấp chuyên 
mục tư vấn

• Phóng viên ảnh
giàu kinh nghiệm
thực hiện
• Có thể kết hợp
hình ảnh khách hàng
cung cấp.

Chuyên gia cao cấp 
của Kênh/Trang tin 
tư vấn

• Tay bút hàng đầu.
• Người viết có góc
nhìn mới lạ, chỉ ra
những góc tiếp cận
hay, hấp dẫn.

Video Hình ảnh Tư vấn nội dung Người viết

  A

  B

  C



Thời gian & quy trình sản xuất
mini Magazine 
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Thời gian sản xuất
trung bình
1- 1,5 tuần

• 2 - 4 ngày: tiếp nhận nhu cầu,
phản hồi, chốt nội dung

• 5 – 7 ngày: sản xuất , nhận phản
hồi, duyệt và chỉnh sửa

chốt tác phẩm

Ekip thực hiện
Tối thiểu 04 người (viết bài, chụp 
ảnh, thiết kế & kỹ thuật lên trang)

Về việc Re-air
(đăng lại bài mini Magazine sang báo khác trong hệ thống) 

Chỉ áp dụng với “Bài đăng lại” 
không thay đổi về mặt nội 
dung, hình ảnh, thiết kế, chỉ cần 
resize ảnh cover, phụ phí kỹ 
thuật dựng bài tương ứng 
2,000,000 VNĐ/bài/báo

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



Khám phá thêm các bài viết
mini Magazine VCCorp tại:  
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contentmarketing.admicro.vn/demo

https://contentmarketing.admicro.vn/demo/


mini Magazine
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Thông tin chi tiết mời liên hệ

(84 4) 7307 7979
#Số máy lẻ: 62 444 hoặc 62 935
Fax: (84 4) 7307 7980

contentmarketing@admicro.vn hoặc magazine@admicro.vn 

www.contentmarketing.admicro.vn

Tầng 21, Center Building, Hapulico Complex số 1,
Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Magazine

Phiên bản thu nhỏ
của eMagazine




