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THÔNG ĐIỆP

Ấn phẩm quốc tế hàng đầu về làm đẹp và sức khỏe phụ nữ

�  Women’s Health là ấn phẩm 
quốc tế hàng đầu về làm đẹp 
và sức khỏe phụ nữ.

Với văn phong vui vẻ, 
sống động, khiêu khích và có 
thương hiệu mạnh, Women’s 
Health kết nối bạn đọc bằng 
giọng văn thẳng thắn như một 
người bạn gái thông minh và 
đáng tin cậy.

�  Women’s Health còn được 
xem như một “cửa hàng” cung 
cấp đầy đủ những thông tin 
liên quan đến làm đẹp, thời 
trang, sức khỏe, tập luyện thể 
thao, tình yêu và phong cách 
sống cho hàng triệu phụ nữ 
trên thế giới

�  Women’s Health là thương 
hiệu truyền thông 360 độ 
dành cho phụ nữ hiện đại và 
khách hàng quảng cáo với 
những chuyên mục cần thiết. 
Bên cạnh ấn phẩm in hàng 
tháng, Women’s Health còn 
có trang web độc đáo cung 
cấp cho bạn đọc những nguồn 
thông tin phong phú tại địa chỉ 
www.womenshealthvn.com.

�  Ngoài ra, bạn đọc còn có 
thể tải Women’s Health phiên 
bản iPad, iPhone và Android.



BẠN ĐỌC

�   Đối tượng bạn đọc
 Độc giả trên mỗi cuốn:  ................................ 7
 Độ tuổi trung bình:  .....................................27

Thông tin 
thú vị về           
Women’s 
Health*

Lượng độc giả tiếp cận
Hơn 500.000 người/tháng
vẫn đang tăng trưởng

Ấn phẩm Women’s Health 
20.000 bản/kỳ

Ngày phát hành
Thứ Tư cuối cùng của tháng

Giá bán
34.800 đồng

*

*

*

*

�    Tỉnh/ thành
 Độc giả TP. HCM:  ..................................... 63%
 Độc giả Hà Nội và tỉnh thành khác:  .. 37%

Ấn phẩm quốc tế hàng đầu về làm đẹp và sức khỏe phụ nữ

 Nghiên cứu của Cimigo



TĂNG TRƯỞNG

2011 2012 2012 20122013 2013 20132014 2014 20142011 2011

FACEBOOK

6.000 
fans

23.000 
fans

82.000 
fans

140.000 
fans

75.000 
visits/tháng

108.000 
visits/tháng

255.000 
visits/tháng

500.000 
visits/tháng

90.000 
bạn đọc/

tháng

110.000 
bạn đọc/

tháng

140.000 
bạn đọc/

tháng

140.000 
bạn đọc/

tháng

WEBSITE MAGAZINE

Ấn phẩm quốc tế hàng đầu về làm đẹp và sức khỏe phụ nữ



NỘI DUNG

Ấn phẩm quốc tế hàng đầu về làm đẹp và sức khỏe phụ nữ

Thời Trang

sức khỏe

Tình yêu

kỹ năngdinh dưỡng

làm đẹp



360° cơ hội 
quảng bá 

thương hiệu
Mỗi năm, Women’s Health kết 

hợp sức mạnh thương hiệu 
và sức mạnh nội dung để tạo 
ra những ấn phẩm đặc biệt. 
Bên cạnh đó, còn có sự phối 
hợp kỹ thuật số, là cơ hội để 

khách hàng quảng cáo sử 
dụng tối đa ưu thế của truyền 

thông toàn diện

Sách
› Chào em xinh tươi! 
Cẩm nang cho các cô 
nàng Women’s Health
› Chuyện yêu
› Giảm cân thông minh 

PHỤ TRƯƠNG
› Biển
› Tóc
› Men’s Health

MOBILE
› iOS
› Android

TABLET
› Trên 8.000 lượt 
download mỗi tháng

WEBSITE
› Tăng trưởng hơn 50%  
 lượt truy cập/tháng

E-NEWSLETTER
› Hơn 15.000 thành viên
› Tăng trưởng hơn 35%/tháng

ẤN PHẩm
› 20.000 bản/kỳ
› Lượng độc giả tăng 
trưởng đều hàng tháng

FACEBOOK
› Hơn 82.000 fans
› Talking about 20 - 30%

TRUYỀN THÔNG TÍCH HỢP

Ấn phẩm quốc tế hàng đầu về làm đẹp và sức khỏe phụ nữ

EvENT & 
OFFLINE



SỰ KIỆN
Các sự kiện của Women’s Health gắn liền với 
tiêu chí mang đến cho phụ nữ vẻ đẹp khỏe mạnh 
từ thể chất đến tinh thần

Beauty & Fitness 
Workshop
Được mở ra với mục đích tạo ra một 
sân chơi giao lưu cùng bạn đọc với 
những thông tin bổ ích, thiết thực về 
làm đẹp, dinh dưỡng, tập luyện cùng 
những buổi tập thú vị, hiệu quả với 
huấn luyện viên kinh nghiệm của 
phòng tập. 

Roadshow
Là cơ hội để tăng sự chú ý của bạn đọc 
và quảng bá cho các thương hiệu mỹ 
phẩm gắn liền với Women’s Health.

Best of  Beauty 2014
Là giải thưởng hàng năm để chọn ra 
sản phẩm làm đẹp và chăm sóc da tốt 
nhất được bầu chọn từ các chuyên gia 
và bạn đọc.

  Women's 
Health Day 
Ngày hội với 
nhiều hoạt 
động thể chất 
cùng các bài 
học về trang 
điểm, thời 
trang, làm bếp. 

Ấn phẩm quốc tế hàng đầu về làm đẹp và sức khỏe phụ nữ



Số Ngày phát 
hành

Hạn quảng 
cáo

Nội dung chính Phụ trương đặc 
biệt và sách

Tháng 1 18/12/2013 7/12/2013 Thời trang: Christmas
Làm đẹp: Anti-aging
Sức khỏe: Healthcare overall
Giảm cân - tập luyện: Put on even a smaller dress

Tháng 
2- TẾT 
ISSUE

08/01/2014 28/12/2013 Thời trang: Color of spring 
Làm đẹp: Spring make-up trend
Sức khỏe: Keep cancer away
Giảm cân - Tập luyện: New year, new body

Tháng 3 26/02/2014 15/02/2014 Sách: Women’s 
Health - Chào 
em xinh tươi!

Tháng 4 26/03/2014 15/03/2014 Thời trang: Back to office 
Làm đẹp: Natural product
Sức khỏe: Health check
Giảm cân - Tập luyện: Sexy body, hotter sex 

Tháng 5 28/04/2014 18/04/2014 Thời trang: Color to change 
Làm đẹp: Hair of summer
Sức khỏe: Protect your lung 
Giảm cân - Tập luyện: Yoga change your life 

Tháng 6 28/05/2014 17/05/2014 Thời trang: Beach
Làm đẹp: Sun protect
Sức khỏe: Famous people say about how to protect enviroment
Giảm cân - Tập luyện: How to gain bikini body 

Phụ trương: 
Biển gọi

Tháng 7 25/06/2014 14/06/2014 Thời trang: Accessories 
Beauty: Fragance
Sức khỏe: Sex safety
Giảm cân - Tập luyện: Top tips to weight loss 

Tháng 8 30/07/2014 19/07/2014 Thời trang: Pre fall trend 
Làm đẹp: Healthy beauty
Sức khỏe: Learn more about flu
Giảm cân - Tập luyện: Nutrition tips of hot body

Sách: Chuyện 
yêu, chuyện 
đôi lứa

Tháng 9 27/08/2014 16/08/2014 Thời trang: A guide to fall style 
Làm đẹp: Relaxing
Sức khỏe: Better heart
Giảm cân - Tập luyện: The weight-room cardio workout

Tháng 10 24/09/2014 13/09/2014 Thời trang: Accessories trend 
Làm đẹp: All body care
Sức khỏe: Prevent breast cancer
Giảm cân - Tập luyện: Workout for sexy breast

Tháng 11 29/10/2014 18/10/2014 Thời trang: Color your style 
Làm đẹp: Hot hair style & color
Sức khỏe: Prevent diabetes
Giảm cân - Tập luyện: Hot methods of fitness

Phụ trương: 
Tóc đẹp

Tháng 12 26/11/2014 15/11/2014 Thời trang: Christmas 
Làm đẹp: Hot red
Sức khỏe: HIV/AIDS Awareness
Giảm cân - Tập luyện: 
Become party girls without gaining more calorie

Sách: Giảm cân 
thông minh 
– Cuộc sống 
khỏe mạnh

LỊCH PHÁT HÀNH

Ấn phẩm quốc tế hàng đầu về làm đẹp và sức khỏe phụ nữ



Giá quảng cáo trên tạp chí 
Đơn vị tính VNĐ, không bao gồm VAT

Ghi chú
•  Đối với các quảng cáo có yêu cầu đặc biệt về vị trí, chuyên mục: + 20% phí dựa trên mức giá quảng 
cáo trên
•  Giá trên không bao gồm VAT, chi phí chụp ảnh, chi phí người mẫu và các chi phí thực hiện khác
•  Ngoài ra, với các hình thức đặc biệt khác như supplement, special editions, sampling, belly band, 
insert tờ rơi, bookmark, booklet, brochure,…  xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có mức giá cụ thể 

Kích thước quảng cáo

Vị trí quảng cáo Kích thước    Đơn giá
Bìa 4 Nguyên trang    84.000.000
Bìa 3 Nguyên trang    50.400.000
Bìa 2 Nguyên trang    65.000.000
Bìa 1 gấp Trang đôi   134.400.000
Bìa 2 + trang 3 (IFC) Trang đôi    115.500.000
Trang đôi vị trí 1 Trang đôi    107.100.000
Trang đôi vị trí 2 Trang đôi   102.900.000
Trang đôi vị trí 3 Trang đôi    96.600.000
Trang đối diện mục lục Nguyên trang    56.700.000
Trang phải 1 Nguyên trang    56.700.000
Trang phải 2 Nguyên trang    48.300.000

Trang phải 3 Nguyên trang   46.200.000
Trang đôi Trang đôi   73.500.000
Trang đơn Nguyên trang   42,000.000
Bài PR -  Advertorial Nguyên trang   42.000.000
Bài Editorial Nguyên trang   50.400.000
1/2 trang Nửa trang dọc /ngang   31.500.000
1/3 trang 1/3 dọc   21.000.000
Bộ sưu tập hình ảnh 4 đến 6 trang 15.000.000/trang
Bộ sưu tập hình ảnh trên 6 trang 10.000.000/trang
Tài trợ chuyên mục Box thông tin về sản phẩm & hình ảnh sản 

phẩm đặt trong bài nội dung liên quan
15.000.000

Product Placement 1 hình ảnh kèm thông tin ngắn gọn về 
sản phẩm trong nội dung

10.000.000

Listing/Shopping 1 Kích thước 1/2 trang ngang bao gồm 
Logo + thông tin cơ bản + hình đại diện

10.000.000

Listing/Shopping 2 Kích thước 1/4 trang ngang bao gồm 
Logo + thông tin cơ bản + hình đại diện

5.000.000

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO

Ấn phẩm quốc tế hàng đầu về làm đẹp và sức khỏe phụ nữ



Quảng cáo Women’s Health digital
Đơn vị tính VNĐ, không bao gồm VAT

Vị trí quảng cáo Kích thước 
(pixel)

Cơ chế
Trang chủ Trang Category Trang chi tiết

Banner trượt 
trái + phải

120 x 400 Chia sẻ 3 24.000.000 15.000.000 12.000.000

Top banner 728x90 Chia sẻ 3 22.000.000 14.000.000 10.000.000
Banner phải 1 300x250 Chia sẻ 3 18.000.000 15.000.000 12.000.000
Banner phải 2 300x250 Chia sẻ 3 16.000.000 12.500.000 11.000.000

Banner phải 3 300x250 Chia sẻ 3 14.000.000 11.000.000 9.000.000
Banner phải 4 300x250 Chia sẻ 3 12.000.000 8.000.000 6.000.000
Banner phải 5 300x250 Chia sẻ 3 11.000.000 7.000.000 5.000.000
Bottom Banner 468 x 60 Chia sẻ 3 10.000.000 6.000.000 4.000.000
Magic pop-up 
corner

250x200 Chia sẻ 3 30.000.000 21.000.000 15.000.000

Expandable top 
banner (week)

728x300 Độc quyền 30.000.000 20.000.000 14.000.000

Pop up (week) 560x420 Độc quyền 18.000.000 15.000.000 10.500.000

Đơn giá tháng

Hạng mục Miêu tả Đơn vị tính Đơn giá 

Video - Ipad 
version 

Xuất hiện video clip trên Ipad Version Tháng 21.000.000

Sponsor – Ipad 
version

Đăng ký nhận quà qua form trên issue Ipad 
hàng tháng

Tháng 15.000.000

Banner – Ipad 
Version

Xuất hiện banner định dạng không Flash trên 
iPad Version

Tháng 9.000.000

Đăng tin tức Hiển thị là 1 trong 5 tin trong tuần
Tin dưới 300 từ + 2 hình ảnh

Tin 5,000.000

Bài tự giới 
thiệu sản 
phẩm/dịch vụ

Bài giới thiệu < 800 từ + 5 hình ảnh Bài 7.000.000

Promotion 
newsletter

Bản tin thông tin khuyến mãi gửi đến hơn 
20.000 email thành viên mỗi tuần

1 lần gửi 10.000.000

Quảng cáo 
trên e-news-
letter 

Banner trên e-Newsletter gửi đến hơn 20.000 
email mỗi tuần

lần gửi 7.000.000

Facebook - 
Đăng thông tin

Thông tin về chương trình của khách hàng 
(được đăng kèm thông tin liên hệ)

Status 5.000.000

Affiliate 
partnership

Bao gồm 1 microsite quảng bá sản phẩm, dịch 
vụ. Nội dung do khách hàng tạo ra và quản lý

- CALL

Ấn phẩm quốc tế hàng đầu về làm đẹp và sức khỏe phụ nữ



Vị trí
Kích thước (mm)

Tràn trang Lọt lòng

Trang đôi 426 x 286 400 x 260

Trang đơn 216 x 286 190 x 260

1/2 trang đứng 105 x 286 90 x 260

1/2 trang ngang 216 x 143 190 x 130

1/3 trang đứng 73 x 286 60 x 260

Trang đôi

1/2

Trang

đứng

1/3

Trang

đứng

1/2 Trang 
ngangTrang 

đơn

Thông tin khác
•  Đặc biệt khi mua tạp chí Women’s Health: Chúng tôi có cung cấp dịch vụ phát hành tạp chí 
Women’s Health theo gói để bạn có thể cung cấp cho các khách hàng, đối tác và các hoạt động 
khuyến mãi của mình.

• Ngoài Women’s Health với hiệu quả quảng cáo đáng kinh ngạc, khách hàng cũng có thể đẩy 
mạnh chiến dịch của mình thông qua tất cả các thương hiệu khác của Ringier như ELLE, Thời 
Trang Trẻ, Marry, Bếp Gia Đình… với hơn 1,8 triệu bạn đọc mỗi tháng.

Ấn phẩm quốc tế hàng đầu về làm đẹp và sức khỏe phụ nữ



Gọi ngay cho chúng tôi
> Điện thoại
+84 83 940 5071
> Gửi yêu cầu về
info@womenshealthvn.com
> Quảng cáo
advertising@womenshealthvn.com
> Biên tập
editor@womenshealthvn.com

Ấn phẩm quốc tế hàng đầu về làm đẹp và sức khỏe phụ nữ

LIÊN HỆ 

NgocHan
Typewritten Text

NgocHan
Typewritten Text
Huỳnh Ngọc Hân0903 901 944ngochan@ringier.com.vn




