
Advertising Quotation
BIỂU GIÁ QUẢNG CÁO 
BizLIVE

User
Typewriter
Liên hệ quảng cáo           Hotline: 0974.350.687          Email: vu.nguyen@richmedia.com.vn



DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ – BizLIVE là Cơ quan báo chí của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE). 
Giấy phép xuất bản báo chí điện tử số 1558/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/09/2011. 

BizLIVE tập trung phản ánh các nội dung chính xoay quanh:
- Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,
- Bức tranh toàn cảnh về hoạt động của thị trường,
- Quan điểm về kinh doanh của doanh nhân.

Số lượt truy cập: 4.215.228 lượt/tháng

Số lượt xem trang: 12.645.684 lượt/tháng

Thời gian truy cập trung bình: 4'20''

Phân bổ theo vùng miền:

40%

Hà Nội

40%

Hồ Chí Minh 

20%

Khác

VỀ BIZLIVE
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Kích thước (Pixel) Hình thức Đơn giá (triệu VND/tuần) 

Trang chủ Trang chuyên mục 

Banner Top

Banner Phải 1

Banner phải  2 - 3

Banner giữa 

Banner phải 6 – 7 - 8

Banner chân trang

990 x 90

300 x 250

300 x 125

670 x 120 

300 x 250

670x 120 

Chia sẻ 3

Chia sẻ 3

Chia sẻ 3

Chia sẻ 3

Chia sẻ 3

Chia sẻ 3

18,000,000

19,200,000

18,000,000

9,600,000 

7,200,000 

6,000,000 

14,500,000

9,500,000

10,000,000

8,500,000

5,500,000

4,000,000 

1

2

3 & 4

5

6 & 7 & 8

9

Quy ��nh chung:

- Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT
- Thời gian quảng cáo dưới 07 ngày được tính tròn 1 tuần
- Định dạng banner: jpg, gif, flash. Dung lượng banner < 45Kb
- Thời gian gửi banner: Trước ít nhất 01 ngày làm việc với banner  thường và 05 ngày làm việc với banner đặc biệt 
- Chi phí thiết kế: 
Banner / Logo động : 1.000.000 VND / 01 banner
Banner / Logo tĩnh:  800.000 VND/01 banner

Vị trí Tên vị trí 

BÁO GIÁ BANNER (áp dụng từ ngày 1.3.2016)
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Trang chủ loại 1
Hiển thị đồng thời tại:
- Top 1 trên trang chủ trong vòng 02 tiếng (có ảnh + sapo + tiêu đề bài viết)
- Top 3 trên trang chuyên mục tương ứng 
- Tiểu mục phù hợp 

Hiển thị đồng thời ở các vị trí sau:
- Top 6 trong tin nổi bật trên trang chủ trong vòng 02 tiếng ( có ảnh+tiêu đề bài viết)
- Trong trang chuyên mục tương ứng 
- Tiểu mục phù hợp 

Hiển thị đồng thời ở các vị trí sau:
- Top 11 bài nổi bật trên trang chủ trong vòng 2 tiếng (có ảnh + tiêu đề bài viết)
- Nằm trong mục phù hợp với nội dung bài viết trong chuyên trang tương ứng 

Hiển thị đồng thời tại các vị trí:
- Trong chuyên mục tương ứng trong 02 tiếng (dạng ảnh + tiêu đề bài viết)
- Tiểu mục phù hợp 

Hiển thị đồng thời tại các vị trí:
- Hiển thị trên trang chủ trong vòng 02 tiếng
- Chuyên mục tương ứng 

- Hiển thị dưới dạng link (ảnh minh họa + tiêu đề bài viết) trong mục “Nhịp cầu Doanh nghiệp” 
ngoài trang chủ. 
- Nằm trong chuyên mục Nhịp cầu Doanh nghiệp

BÁO GIÁ BÀI TỰ GIỚI THIỆU (áp dụng từ ngày 1.3.2016)

Loại Mô tả Đơn giá (VND)

18,000,000
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Bài PR trong 
"Nhịp cầu Doanh nghiệp” 

Trang chủ loại 2

Trang chủ loại 3

Trang chuyên mục 

Phóng sự ảnh 

15,000,000 

12,000,000 

6,000,000 

6,000,000 

4,000,000 



QUY ĐỊNH CHUNG 

- Giá đăng bài chưa bao gồm 10% VAT, chưa bao gồm chi phí viết bài (2.000.000 VND/bài)
- Cộng thêm 50% giá cho bài có kèm video clip < 5MB
- Cộng thêm 100% giá cho bài có kèm video clip từ 5MB – 10 MB
- Bảng giá trên áp dụng cho mọi khách hàng (kể cả đại lý)

- Dài tối thiểu 300 chữ và tối đa 1000 chữ tương đương 2 trang A4 chuẩn 
- Được hiển thị tối đa 02 hình ảnh ( kích thước tối đa là 500x500 pixels/ảnh)
- Nội dung của bài viết và hình ảnh phải được sự chấp thuận của Báo. 
- Thời gian viết bài: 24 tiếng ( sau khi có đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của Báo) 
- Lưu ý: Báo giá có thể thay đổi mà chưa kịp thông báo, vui lòng liên hệ Diginews để có báo giá cập nhật nhất.

1. Quy định về giá 

2. Quy định về bài đăng 
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MINH HỌA VỊ TRÍ BANNER
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Banner To
p

Banner giữa 

Banner phải 6-7-8

Banner chân trang

Banner phải 2 - 3

Banner Phải 1



MINH HỌA BÀI PR - TRANG CHỦ LOẠI I
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Top 3 trên trang chuyên mục tương ứng Top 1 trên trang chủ trong vòng 02 tiếng 

(có ảnh + sapo + tiêu đề bài viế
t)



MINH HỌA BÀI PR - TRANG CHỦ LOẠI II

Top 6 dưới bài nổi bật trên trang chủ trong vòng 2 ngày 
( có ảnh+tiêu đề bài viết)
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Nằm trong mục phù hợp với nội dung 
bài viết trong chuyên trang tương ứng 



MINH HỌA BÀI PR - TRANG CHỦ LOẠI III
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Top 11 trong tin nổi bật trên trang chủ trong vòng 02 tiếng 
( có ảnh+tiêu đề bài viết)



MINH HỌA BÀI PR - TRANG CHUYÊN MỤC
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Top 3 bài viết trong chuyên mục 

tương ứng trong 02 ngày 

 (dạng ảnh + tiêu đề bài viết)



MINH HỌA BÀI PR - NHỊP CẦU DOANH NGHIỆP
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Hiển thị dưới dạng link 
(ảnh minh họa + tiêu đề bài viết) 
trong mục “Nhịp cầu Doanh nghiệp” 
ngoài trang chủ



www.b i z l i v e . vn
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