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PHÂN BO THEO GIéI TÍNH 
(Theo Google Analytics) 

PHÂN BO THEO VÙNG MIEN 
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MÔ TÁ CÁC NHÓM CHUYÊN MUC ĐƯeC ĐĂNG BÀI PR 
 
 
 

Giáo dnc 6,409,449 

 

Nh…p song tré 
 

Xe++ 

8,677,996 
 

9,410,637 
 
 

Tri thNc 12,026,604 
 

 

Video 

SNc khóe 

Văn hóa 

12, 826 , 453 
 

14,090,100. 
 

20,292,714 

 

Nhóm Chuyên mnc 1 

(Pageviews năm 2016) 
 

Nhóm Chuyên mnc 2 

(Pageviews năm 2016) 

 
 

 
Pageviews 

Tình yêu 20,544,365 
 

Kinh doanh 21,712,362 
 

Giái trí 27,958,440 
 
 

The thao 
 

 
0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 

30,851,819 

 
 

 
HOME 

206,299,705 
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B ÁO G IÁ 
C HUY Ê N MUC 

Nhóm 1: Ô tô - Xe máy, S Nc manh so, S Nc khóe, Văn hóa, 

K inh doanh, Giái trí, The thao, Vi deo (Ch í áp dnng bài loai 1, loai 2 và loai 3). 
 

Nhóm 2:  Giáo dnc khuyen hoc, Nh…p song tré, Tình yêu giéi tính. 
 

 

  
Mô tá 

G iá 

Nhóm 1 Nhóm 2 

Link demo 

V… trí quáng cáo 

Lưu ý 

(C ác chi phí é mnc này không bat bu®c) 

 

 
Loai 1 

 
 

Hien th… đong thèi é nhÑng v… trí s au: 

Top 1 chuyên mnc ngoài trang chú 2 tieng 

(dang bài có ánh + sapo + title). 

Top 1 cúa trang chuyên mnc. 

 
 
 

 
35, 000, 000 VND 

 
 
 

Trang chú 

Trang chuyên mnc 

 

Trang chú  

 C hi phí đã bao gom: 

 chi phí viet bài méi, chi phí 

 
 

Loai 2 
Trang chú 

 
Hien th… đong thèi é nhÑng v… trí s au: 

Link bài thN 3 nam tai v… trí chuyên mnc ngoài 

trang chú 2 tieng. 

B ài é v… trí thN 4 trong trang chuyên mnc 

(dang bài có ánh + sapo + title). 

 
 
 
 

15, 000, 000 VND 12, 000, 000 VND 

 
 
 

Trang chú 

Trang chuyên mnc 

chính s Na. B ài do biên t¾p 

viên thNc hi¾n căn c N trên 

tài li¾u khách hàng gNi. 

 
Loai 3 
Trang 

chuyên mnc 

 

Hien th… đong thèi é nhÑng v… trí s au: 

B ài é v… trí thN 5 trong trang chuyên mnc 

(dang bài có ánh + sapo + title). 

 
 
 

8, 000, 000 VND 6, 000, 000 VND 

 
 

 
Trang chuyên mnc 

 

C hi phí viet bài méi (*) 

3, 000, 000 VND 
 

C hi phí chính s Na (*) 

2, 000, 000 VND 

Loai 4 
Trang 

tieu mnc 

 

Hien th… đong thèi é nhÑng v… trí s au: 

B ài é v… trí thN 2 trang tieu mnc 

(dang bài có ánh + sapo + title). 

 
 

4, 000, 000 VND 3, 000, 000 VND 

 
 
 

Trang tieu mnc 

 

C hi phí viet bài méi 

1, 000, 000 VND 

C hi phí chính s Na 

500, 000 VND 

1,2 

https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/loai1_trangchu.jpg
https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/loai1_chuyen_muc.jpg
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/baogia/Admicro_PRSolution_Demo_Dantri.com.vn_Loai2_home.png
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/baogia/Admicro_PRSolution_Demo_Dantri.com.vn_Loai2_Chuyenmuc.png
https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/loai_3_chuyen_muc.jpg
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/baogia/Admicro_PRSolution_Demo_Dantri.com.vn_Loai4_Tieumuc.png
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C HUY Ê N TR ANG 
MÔ TÁ DU  LỊCH - DU H ỌC- ĐỜ I  SỐNG-  VIỆC LÀM  

 
 

Mô tá G iá 
L ink demo 
V… trí quáng cáo (C ác 

Lưu ý 
chi phí é mnc này không bat bu®c) 

 
 

Loai 5 
Trang chú 

 

 
Hien th… đong thèi é nhÑng v… trí s au: 

Top 1 chuyên mnc ngoài trang chú 2 tieng 

(dang bài có ánh + sapo + title). 

 
 

 
15,000,000 VND 

 

 
Trang chú 

 

Chuyên trang du hoc Chuyên trang việc làm 

 
Chuyên trang du l…ch Chuyên trang đời sống 

 
 
 
 
 

C hi phí s án xuat bài (*) 

5,000,000 VND 

 
 

Loai 6 
Trang chú 

 
Hien th… đong thèi é nhÑng v… trí s au: 

 
Link bài thN 3 nam tai v… ttrríí chuyên mục ngoài 

trang chủ 2 tiếng. 

 
 

 
10,000,000 VND 

 

Trang chú 

 
Chuyên trang du hoc Chuyên trang việc làm 

 
Chuyên trang du l…ch Chuyên trang đời sống 

C hi phí chính s Na 

2,000,000 VND 

 Hien th… đong thèi é nhÑng v… trí s au: 

Top 1 trong chuyên trang 

(dang bài có ánh p+os a+ title ). 

Top 5 trong chuyên trang đời sống - việc l àm 
(dạng bài có ảnh + sapo + title) 

 
Chuyên trang du hoc 

 

C hi phí viet bài méi 

Loai 7 
C huyên trang 

 
5,000,000 VND 

Chuyên trang vi¾c làm 
 

Chuyên trang đèi song 

3,000,000 VND 
 

C hi phí chính s Na 

  Chuyên trang du l…ch 
2,000,000 VND 

Loai 8 
C huyên trang 

Hien th… đong thèi é nhÑng v… trí s au: 

B ài dang link nam tai v… trí chuyên mnc trong chuyên trang 

 
3,000,000 VND 

 
Chuyên trang du hoc 

C hi phí viet bài méi 

1,000,000 VND 

C hi phí chính s Na 

   500,000 VND 

 
Loai 9 

C huyên trang 

 
Hien th… đong thèi é nhÑng v… trí s au: 

Bài nam trong top noi b¾t cúa tieu mnc trong 
chuyên trang 

 

 
3,000,000 VND 

Chuyên trang du l…ch 

 
Chuyên trang đèi song 

 
C hi phí viet bài méi 

1,000,000 VND 

C hi phí chính s Na 

  Chuyên trang vi¾c làm 500,000 VND 

http://www.foxitsoftware.com/shopping
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/baogia/dantri/home_chuyen_trang_loai_1.html
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/baogia/dantri/Chuyen_trang_trang_chu_loai_1.htm
https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/vl_1.png
https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/chuyentrangdulichloai5.jpg
https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/ds1.png
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/baogia/dantri/home_chuyen_trang_loai_2.html
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/baogia/dantri/Chuyen_trang_trang_chu_loai_2.htm
https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/vl_2.png
https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/chuyentrangdulichloai6.jpg
https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/ds2.png
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/baogia/dantri/Chuyen_trang_loai_3.html
https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/im2.jpg
https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/im1.jpg
https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/chuyentrangdulichloai7.jpg
http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/2012/demo/adpage/baogia/dantri/Chuyen_trang_loai_4.html
https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/chuyentrangdulichloai92.jpg
https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/chuyentrangdoisongloai9.jpg
https://in.admicro.vn/uploads/nguyenthihongnhung-1133/chuyentrangvieclamloai9.jpg


  



 

QUY Đ!NH CHUNG 
- Báo giá trên chưa bao gom 10% VAT. 

 
Quota đăng trang chú : Đưec đăng toi đa 2 bài/chuyên mnc trong thèi gian 1 tuan. 

 
- Đoi véi bài tin ánh : Toi đa 10 ánh, toi thieu 7 ánh, text không quá 150 tN. 

 
- Đoi véi Video : Video dài không quá 5 phút, dung lưeng toi đa 50MB. 

 
- Bài đưec mien phí chi phí viet bài : Không nh¾n bài đăng do khách hàng gNi, bài é v… trí đep, đưec Báo và Ban biên t¾p kiem duy¾t kĩ càng và viet bài 

m®t cách khách quan. 

 
- Đoi véi các bài có v… trí đ¾c bi¾t do phóng viên chuyên trách cúa báo viet, chí áp dnng véi nhÑng n®i dung sau: 

- N®i dung bài đưec khai thác khách quan, nêu đưec van đe r®ng, đưec nhieu ngưèi quan tâm, có tính báo chí trong cung cap thông tin. 

- N®i dung bài không mang tính chat PR l® lieu, chú quan. 

 
- Đ® dài : Tat cá các tin bài có đ® dài không quá 1.000 tN và 5 ánh minh hoa (trN bài phóng sN ánh), bài tương đương 1 trang A4. 

 
- Font chÑ : Unicode, Times New Roman, ce chÑ 11, lưu dưéi file.doc ho¾c docx (word). 

 
- Tiêu đe và sapo  (tóm tat tin): Tiêu đe cúa bài không quá 11 tN, sapo không quá 45 tN. 

 
- Quy đ…nh ve gan link (hyperlink): chí đưec gan 1 link trong bài viet, the hi¾n dưéi dang: http://www... 

Quy đ…nh ve tin liên quan: Tin bài liên quan phái là tin bài nam trên chính website đăng bài PR. 

Quy đ…nh ve gan Tag: Phái nêu rõ tên Tag đưec gan vào bài PR ngay khi gNi đăng bài, Tag toi đa 4 tN. 

 
- Ban biên t¾p có quyen biên t¾p lai tiêu đe và m®t so n®i dung không phù hep trưéc khi đăng. 

 
- N®i dung thông tin yêu cau  gNi trưéc khi xuat bán toi thieu 1 ngày làm vi¾c. 

 

 
 

- Chi phí viet bài méi : Là chi phí biên t¾p viên viet bài khi khách hàng đã cung cap đay đú moi thông tin liên quan téi bài viet. 

Chi phí này không bao gom  : công tác phí, phí thu th¾p thông tin và chi phí sán xuat bài 

- Chi phí chính sNa : Là chi phí biên t¾p viên chính sNa, biên t¾p lai n®i dung bài PR cho phù hep véi các tiêu chí cúa báo. 

- C hi phí s án xuat bài:  B ao gom các chi phí đi lai, phí chnp hình, phí thu th¾p thông tin, phí cho các công cn kĩ thu¾t phnc vn 

quá trình sán xuat bài, phí viet bài méi. v. v... C hi phí này chí áp dnng véi bài sán xuat tai Hà N®i và Thành pho Ho C hí Minh (đoi 

véi bài sán xuat tai các tính thành còn lai, khi s N dnng chi phí này khách hàng phái chi trá các khoán phí đi lai và ăn é trong quá 

trình sán xuat bài neu có). 

Chi phí sán xuat bài sN ki¾n: 7,000,000 VND 
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 Mô tá tin bài liên quan 



 

Văn Phòng Gcontent Media 
Gcontent - Chuyên viết bài PR chuyên nghiệp cùng dịch vụ viết bài chuẩn SEO uy tín nhất hiện nay. Mọi chi tiết liên hệ thông tin: 

Địa chỉ: 
247/8B Hoàng Hoa Thám,Phường 5, Quận Phú Nhuận, TPHCM 

19 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh 

Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Điện Thoại: 

0934 343 280 

0164-981-6744 

Email: 

dichvuvietbaihcm@gmail.com 

gcontent.vn@gmail.com 

 


