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Chuyên mục
Tin 4,5 Tin 1 Tin 2,3,4

Mục con
Tin 6,10 Tin 11 trở đi

Khu vực Streaming (Thượng viện) Box chuyên mục ( Hạ viện)

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

6,000,000

12,000,000

10,000,00012,000,000

15,000,000

10,000,000

18,000,000

15,000,000

15,000,000

12,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

12,000,000

8,000,000

6,000,000

18,000,000

Lưu hành nội bộ

(Áp dụng từ 15.04.2017)

Thời sự

Thế Giới/ Kinh doanh

Doanh nghiệp, Ebank, Tiền của tôi, CK, BDS,
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Chuyên mục
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Nhà đẹp, Nội trợ

Số Hóa

Đời sống số/Sản phẩm
Kinh nghiệm

Giáo dục

Du học, tư vấn

Tuyển sinh 

Du lịch

Việt Nam/Cộng đồng
(dấu chân,tư vấn)

Khuyến mãi du lịch

Có thể bạn quan tâm (list ting)

Xe

Tư vấn/thị trường

Video/hậu trường/BD trong nước

Hỏi đáp/công nghệ mới/Môi trường

Thể thao/Khoa học/
Cộng đồng/Tâm sự/Video
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Ghi chú:

Thanh toán : 100% trước khi đăng tin





























 Thời gian áp dụng từ 15/04/2017
Báo giá trên được tính cho blog thời gian hiển thị  1 tiếng tại vị trí cam kết
Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT
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Sức Khỏe
Tin 1 Tin 1 Tin 2,3,4 Tin 5 (trở đi)Tin 2 Tin 3,4

Home sức khỏe Chuyên mục con sức khỏe
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(Áp dụng từ 15.04.2017)

Top news

Tin tức

Các bệnh

Dinh dưỡng

Khỏe đẹp

Đồng giá Home VNE Đồng giá Top 2,3 Home VNE

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 Đối với bài Làm đẹp đăng trên khỏe đẹp  giá 8M sẽ được set ra vị trí số 4 khỏe đẹp

*DNV, Sản phẩm mới/Khuyến mãi/Du học mặc định được set ra box thông tin doanh nghiệp trên PC và Mobile. Mỗi bài có 1 thêm 1 tag key word.

Bài đăng mục đánh giá : không nhận đăng bài do KH gửi, bài do BBT viết khách quan sau khi thử và đánh giá sản phẩm.        
Tin video: nên nằm trong khoảng dưới 3p .        
Tin giới hạn không quá 01 trang A4, font TimeNewsRoman 12, 1,5 lines. Thương hiệu được nhắc đến từ 1-2 lần trong bài        
Tin có thể kèm khoảng 1- 2 ảnh minh họa, tin bài ảnh  trong khoảng từ 10-12 ảnh         
Ảnh 1 : đưa ra tiêu đề theo 2 kích thước 250x195 (dưới 20 Kb) và  130x100 pixel (ảnh ngang - dưới 6Kb), hoặc 80x100 pixel ( ảnh đứng - dưới 6Kb)       
Ảnh 2 : hình minh họa trong bài, kích thước 350x250 pixels, dưới 20Kb         
Tiêu đề (Tít) của bài  nên nằm trong khoảng tứ 10-13 từ        
Dưới cuối bài phải có nguồn của bài viết        
VnExpress có quyền biên tập tít, lead, ảnh và một số nội dung không phù hợp trước khi đăng mà không phải chuyển lại cho KH.        
VnExpress có quyền từ chối đăng tin trong trường hợp tin có nội dung không phù hợp hoặc không đáp ứng đủ các yêu cầu BBT        
Nội dung tin bài sẽ được đăng tải trong vòng 02 ngày làm việc tính từ lúc nhận đầy đủ thông tin từ phía KH và  sau khi Khách hàng thanh toán đầy đủ chi phí đăng tin    
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Dịch vụ gia tăng Ghi chú Giá Add -in Yêu cầu Check BBT

Lưu hành nội bộ

(Áp dụng từ 15.04.2017)

Banner đồng bộ theo bài

Set thêm thời gian hiển thị  ( block 1 tiếng ) tại cùng vị trí

Set thêm thời gian hiển thị  ( block 1 tiếng )  khác vị trí

Thêm Survey vào bài viết

Thêm Quiz vào bài viết

Share link bài viết trên Fanpage VNE

Đăng cover photo trên FP VNE

+ Set thêm giờ đăng trên Mobile

+ Top story/Top News

+ Các mục khác

Thêm Ảnh/Video /Link vào bài viết của ban nội dung  đã lên trang

Thêm Video trong bài thương mại

5,000,000/block 3 ngày

50% giá tại vị trí đăng
trên mobile

50% giá

30% giá

100% giá vị trí cao nhất
+ 30% giá vị trí còn lại

2,000,000

5,000,000

2,000,000

3,000,000/bài

5,000,000/3 ngày

50% giá vị trí hiển thị

Thêm 50% tương đương 7,500,000
bài cho thời gian set 1 tháng

Các bài viết đăng nhiều khung giờ khác nhau
mỗi vị trí chỉ đăng 1 lần.

Vị trí đăng trên mobile yêu cầu phải khác
vị trí trên web trong 1 khung giờ kháC

Mức độ branding theo đúng qui định  

BBT phải  đồng ý với nội dung video mà KH
muốn add vào.Miễn phí  nếu video do KH gửi qua
và BBT không phải cắt chỉnh lại.
Chỉ thu phí nếu BBT phải chỉnh sửa

Giá có thể thay đổi nếu yêu cầu phức tạp hơn
Demo : http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/
hoc-tieng-anh/quiz-trac-nghiem-phan-biet-learn
-va-study-3262215.html  
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Dịch vụ gia tăng Ghi chú Giá Add -in Yêu cầu Check BBT

Lưu hành nội bộ

(Áp dụng từ 15.04.2017)

Set ảnh động 

Thêm ảnh /set thêm page thứ 2

Làm Infogarphic

Bài viết thị trường

Thêm box ảnh PR dưới bài  

Phí viết bài

Link từ khóa

Set tin liên quan trong bài or cuối bài

Set tin tiêu điểm/TTDN/KM

500,000/ảnh 

1,000,000/ảnh

Miễn phí

1,000,000/link

10,000,000/hình

70%-100% giá 

3,000,000

3,000,000 - 5,000,000/bài

Miễn phí nếu ảnh động do KH gửi sẵn qua   

Không quá 2 link, chỉ áp dụng với bài trang trong   

Phụ thuộc vào nội dung được nhắc đến trong bài 

Miễn phí đối với bài đăng trang chủ

Chỉ áp dụng set tin liên quan của chính DN đăng bài  

chỉ áp dụng đối với bài TMHHT, các bài khác check
theo từng trường hợp  

BBT đồng ý vì thấy cần thiết để làm phong phú
nội dung hơn cho bài nếu thêm các ảnh này vào.
Nếu ảnh đưa vào phù hợp nhưng có cũng được,
không có cũng không ảnh hưởng đến nội dung bài
thì KH sẽ phải trả phí nếu muốn add thêm
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