
BÁO GIÁQUẢNGCÁO

“Kênh chia sẻ tin tức của  

người trưởng thành”

WEBSITEWE25.VN

TỔNGQUAN
Pageviews (lượttháng)

15.581.189

Visit (truy cập/tháng)

8.587.167

80%

ReturningVisitors  

NewVisitors 20%

User (người/tháng)

3.098.546

Time onSite
00:02:12
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BÁO GIÁ BÀI VIẾT

VỊTRÍ MIÊUTẢ ĐƠN GIÁ

(VND/bài)

Tiêu điểm

• Bài viết hiển thị 24h ở hàng đầu trên trang chủ (chia sẻ 4)

• Hiển thị trong trang Top 5 chuyên mục và trôi dần xuống tin

thường theo thời gian

• Share lên fanpage We25

6.000.000

Tin PR1.1 4.000.000

Tin PR1.2 3.000.000

• Bài viết hiển thị 24h ở trang Top 5 chuyên mục và trôi dần

xuống tin thường theo thời gian

• Share lên fanpage We25

• Bài viết hiển thị 12h ở top tin trong trang tiêu điểm và trôi dần

xuống tin thường theo thời gian

• Share lên fanpage We25

• Bài viết được thiết kế dưới dạng Mini Magazine lồng ghép khéo 

léo những thông tin quan trọng vào trong hình ảnh.

• Bài viết hiển thị 24h ở top trang chủ, top tin nổi bật và trôi dần 

xuống tin thường theo thời gian

• Share lên fanpage We25   

Bài viết

X-Magazine
9.000.000

CAM KẾT

• Views: 5.000

• Views: 5.000

• Views: 3.000

• Views: 4.000
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BÁO GIÁ BANNER

Vị trí Tên vị trí Chia sẻ Đơn giá (VNĐ/tuần) Ghi chú

1
Trangchủ Bannerngangđầutrang  

(1140x295)

2 4.000.000

2
Trangchủ Bannerchữnhậtđầutrang

(360x239)

2 3.000.000

3
Trangchủ Bannerngang 2 3.000.000

(1140x250)

4
Trang chủ Bannerngang giữa 2 3.000.000

trang(728x90)

5 Trangchủ Bannerdọc(300x600) 2 3.000.000

6 Trangchuyênmục Bannerngang(728x90) 2 2.000.000

7 Trangchuyênmục Bannerdọc(300x600) 2 2.000.000

8
Trangchitiết Bannervuông 2 3.000.000

(300x250)

9 Trangchitiết Bannerdọc(120x600) 2 3.000.000

10 Trangchitiết Bannerdọc(300x600) 2 3.000.000

11
Trangchủ, Trang chuyên mục, Banner dọc trang 2 3.000.000 Hiển thị đồng thời ở trang chủ,

Trang chi tiết (120x600) trang chuyên mục, chi tiết

Trang chuyên mục, Trangchi Banner ngang đầu trang 2 3.000.000 Hiển thị đồng thời ở trang chuyên
12 tiết (720x90) chủ, chi tiết
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BÁO GIÁ HÌNH THỨC KHÁC

STT NỘI DUNG BÁO GIÁ (VNĐ) GHICHÚ

1
Gắn logo quảng cáo vào clip

1.000.000 /clip
Logo dạng chìm, hiển thị góc clip (chưa bao gồm

viral chi phí đăng tải lên kênh)

4 Post fanpage 500.000/post
Đăng tải nội dung, hình ảnh, clip sản phẩm lên  

fanpage We25

5 Livestream Fanpage 3.000.000/lần
Livestream trực tiếp trên Fanpage We25.vn

6 Ads Text 1.000.000/ngày
Chèn Ads Text dưới tiêu đề bài viết, xuất hiện ở tất  

cả các bài viết

7 Box Tin nổi bật 1.000.000/ngày
Quảng cáo hiển thị dưới box tin liên quan, hiển thị  

ở tất cả các bài viết chi tiết

8 Box tin đề xuất 1.000.000/ngày
Quảng cáo hiển thị trong box tin đề xuất, hiển thị
xuyên trang.
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CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Bảng chiết khấu theo giá trị hợp đồng:

Đối với các đối tác booking lần đầu tiên sẽ được tặng thêm 5% chiết khấu (không áp dụng với các  

gói ưu đãi và bảo trợ truyền thông khác)

STT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG CHIẾT KHẤU

1 Dưới 10 triệu đồng 10%

2 Từ 10 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng 15%

3 Từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng 20%

4 Từ 50 triệu đồng trở lên 25%

❖ Đối với hợp đồng vụ việc
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CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
❖ Đối với hợp đồng nguyên tắc

Thời hạn Doanh số cam kết (Chưa bao gồm VAT)

1 năm
Từ 100 triệu đồng đến 

dưới 150 triệu đồng

Từ 150 triệu đồng đến dưới 

200 triệu đồng

Từ 200 triệu đồng đến 

dưới 250 triệu đồng

Từ 250 triệu đồng trở lên

Chiết khấu 30% 35% 40% 45%

Chính sách chiết khấu cho hợp đồng nguyên tắc

Chính sách chiết khấu theo PO hàng tháng

➢ Lưu ý: Khi đạt được doanh số theo cam kết thì khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu theo Hợp đồng. Chênh lệch
giữa chiết khấu theo Hợp đồng và chiết khấu theo PO hàng tháng sẽ được trừ vào PO cuối cùng.

STT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG CHIẾT KHẤU

1 Dưới 10 triệu đồng 10%

2 Từ 10 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng 15%

3 Từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng 20%

4 Từ 50 triệu đồng trở lên 25%
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CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ TRUYỀNTHÔNG
Chính sách bảo trợ truyền thông cho các sự kiện.

- Quyền lợi của Trang tin We25: được xuất hiện trong các ấn phẩm truyền thông của sự kiện và

các quyền lợi đi kèm khác( chi tiết quyền lợi sẽ được quy định theo giá trị trong Hợp đồng hợp

tác bảo trợ truyền thông)

- Quyền lợi dành cho đối tác được trang tin We25 bảo trợ truyền thông

Bảng chiết khấu theo giá trị hợp đồng:

STT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG CHIẾT KHẤU

1 Từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng 20%

2 Trên 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng 25%

3 Trên 30 triệu đến 40 triệu đồng 30%
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ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH

• Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT

• Độ dài: Tin bài có độ dài không quá 800 từ và 5 ảnh minh họa (định  

dạng jpg, không quá100kb)

• Biên tập viên có quyền biên tập lại tiêu đề và một số nội dung không

phù hợp trước khi đăng tải

• Gắn link: Không để quá 3 link trong bài viết, link thể hiện dưới dạng:  

http:/www….

• Thời gian quảng cáo dưới 07 ngày được tính là 01 tuần

• Thời gian gửi banner: Trước 02 ngày đăng tải

• Định dạng banner: Image (JNEG, PNG, GIF) dung lượng tối đa là 80kb

• Không áp dụng chiết khấu đối với các gói ưu đãi.

• Tin bài do phóng viên khai thác chưa bao gồm chi phí đăng bài (Chi phí

viết bài 2.000.000VNĐ) 8
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QUẢNGCÁO BÀIPR
TRANGCHỦ
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Bài viết PR:

- Bài viết được highlight 1-4 vị trí trên trang chủ



QUẢNGCÁO BÀIPR
Chuyên mục PR 1.1

pr

21
Bài viết PR: 1.1



QUẢNGCÁO BÀIPR
TRANG CHUYÊNMỤC PR 1.2

2

5
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Bài viết PR:

- Bài viết được gắn lên 1-5 vị trí trong tin bài nổi bật của chuyên mục

- Bài viết được gắn lên 1-4 vị trí trong box top chuyên mục của trang



QUẢNGCÁO BÀIPR
TRANG X-MAGAZINE
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QUẢNGCÁO BÀIPR
TRANG X-MAGAZINE


