
Phát hành số �ầu tiên vào tháng 12/1999, 
Đầu tư Chứng khoán là tờ báo chuyên 
sâu nhất tại Việt Nam về lĩnh vực tài 
chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo 
hiểm, bất �ộng sản, �ời sống doanh 
nghiệp, �ược �ộc giả �ánh giá cao.

Ấn phẩm của 

&GIỚI THIỆU
BÁO GIÁ 
QUẢNG CÁO

Ấn phẩm dành cho 
nhà đầu tư thành công



Đầu tư Chứng khoán 
báo tuần ra mắt bạn 
�ọc từ 1/9/2020 
�ược thiết kế hiện �ại, 
gồm nhiều bài viết 
chuyên sâu �ược thực 
hiện bởi các phóng 
viên nhiều kinh 
nghiệm, các chuyên 
gia kinh tế hàng �ầu 
trong và ngoài nước

&

THI TRƯƠNG TOÀN CANH 
C�� ����� ��� ��� ��� �� ��I ���Ơ�� ��Ư�� ���� 
��
� 	��, �Ư ��� đ��� �U� ���� ����, ��� �� ��Ư�� 
���� đ��� đ�Ơ� ��� đ
� �� 	��� ���, �Ư ��� 
���� �� � ��I ���Ơ�� ��
� �ơ�,… MO� ���� �� � ��� ��� 
�U� ��I ���Ơ�� đ�� đ�Ơ� ���� ���� ���� đ��, ��Ư�� 
�� ��� đ
� �� đ�Ơ� ��I �� �� ���.

TIÊU �I�M
C�� ������ ���� ��U đ� ��� ��
� �� ��� ���� đ��� 
��� ��� đ��� đA� �Ư 	��� ��� �U� �A� đO�, ���� 
����� đ
� ��. C�� ��� đ� đ�Ơ� ��� �� ����� �U� ���� 
đ��� �� ��� �� ��� ��� đ� ����� ����, ���� �� � ��� �  
đ��� ��� �, ���� �� ��� �� ��� ��� ������ ��� 
�����. T�� �A �E đ�Ơ� �� ��A� ��� E, đ� ����� �� ��O� 
�E�, �A� ��� ���� ��� ��� �� ��� ��� đ�.

DOANH NGHI�P - DOANH NHÂN
M�� ����� ���� �E ��� ���� ��� ��A �Ơ� ��� ��� 
��� đ� ���� đ��� 	��� ��� ����� �¡� ��� ���� 
���, ��� �¢� ��� ��� đ� �ơ� ��� ��� ���Ơ�� ��� 
�����, ���� �� � ��� ���� ��� �  đ � ��� ��� đ� 

�U ��� ��� �� ��� đ
� �� -���  �����, ��� ��� ���� 
����� ������, ��� ��� �O� 	�A� ��I, ��� ����� ��� 
����� ���� ����� ����.  

NGÂN HÀNG - BAO HI�M
H�� ����� �¡ ��� ��U ��� ��� ����� ��U đA� ���� ��I 
���Ơ�� ��� ����� �E �� ����� �¡� ��� ���� ���. N�� 
���� �¡� N��� ���� – BA� ���� �E ���� ���� �Ư 
��� đ��� �U� ���� �¡� ��� �U��, ���� �� � ��� ����, 
��� ����, �I�� �U ��� ����� �� ��� ���� ����, ��� 
���� �� �A� ���� đ��� ���� ��� ���� ��I ���Ơ��. 

B�T ��NG SAN
P��� ���� ��� ���� �� � đ��� ��� � ����� ��� �A ��� 
���� ��� �¢� ��� đ��� �A� ��� Ơ, ��� đ��� �A� 
���I ��Ơ�� – �� �I��, ��� đ��� �A� ���� ������, 
��� �¦�� ��� ����,… N�Ư�� ��� �� � �E ��I �� �� 
��� đ
� �� Ơ ��Ư�� �Ư �� ���� �ă��, ���� ���� �� 
đ�� �� ��� �Ư �� đ��� �¡��, ��� ��U đ
� �� �� ���. 
¨�� ����, ����� �¡� ��� ���� ��� �E �� �A�� ��� 
���� �A� ��� ��� ����� �Ư �� đ��� �Ơ ��� ���� 
�A ��ơ�. 



B
Ả

N
G

 G
IÁ

LOẠI (đơn vị tính kích thước: mm)    Giá
1 ����� ( 177 � 267 ���� 211 � 296)    30.000.000
2 ����� (416 � 296)      50.000.000
½ ����� (173 � 127)      15.000.000
2/3 ����� đƯ�� (113 � 239)     20.000.000
1/3 ����� đƯ�� (1 ���) (53 � 239)    10.000.000
¼ ����� (83 � 127)      8.000.000
S���� (38 � 173)       8.000.000
L��� (53 � 38)       3.000.000
T�� (��ơ� 300 ��Ư + A��) (83 � 127)    6.000.000

VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT      Giá
B�� + 1 ����� 
	�      90.000.000 
B�� + 2 ����� 
	�      120.000.000
B�� 2 + ����� 3       70.000.000
B�� 4        45.000.000
B�� 2        40.000.000
B�� 3        35.000.000
T���� 3        40.000.000
T���� 5        35.000.000
B�� ������ �U�      35.000.000
B�� ������ �U� + 1 ����� 
	�     50.000.000
B�� ������ �U� + 2 ����� 
	�     70.000.000

VỊ TRÍ TIÊU ĐIỂM      Giá
T��� đ��� ����� 1  6 �����/�� 
��   120.000.000 
        150.000.000 
        (kèm bìa CM)
        170.000.000 
        (kèm bìa báo)
T��� đ��� ����� 2  8 �����/�� 
��   150.000.000 
        160.000.000 
        (kèm bìa CM)
        180.000.000
        (kèm bìa báo)
T��� đ��� ������ �U�  4 �����/�� 
��   100.000.000 
        120.000.000 
        (kèm bìa CM)
        150.000.000
        (kèm bìa báo)
N���L����� (*)   4 �����/�����   72.000.000
* NewsLetter: nội dung �ăng tải là thông tin hoạt �ộng doanh nghiệp, xuất bản �ể tặng nhân viên và khách hàng. 
Báo Đầu tư Chứng khoán tặng 300 tờ mỗi số tới �ịa chỉ do doanh nghiệp chỉ �ịnh 

THÔNG BÁO - BỐ CÁO (đơn vị tính kích thước: mm)  Giá
1 ����� (177 � 267)      8.000.000
½ ����� (173 � 127)      4.500.000
¼ ����� (83 � 127)      2.500.000
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23%

75%

KÊNH PHÁT HÀNH

Qua kênh đặt báo dài hạn;

Qua kênh bán lẻ trên hệ thống sạp báo, nhà sách, bưu 
điện toàn quốc;

Qua các kênh khác, bao gồm các sự kiện do Báo Đầu tư tổ 
chức và bảo trợ thông tin như Lễ trao giải “Báo cáo thường 
niên”; Diễn đàn Mua bán- Sáp nhập doanh nghiệp thường 
niên; Lễ công bố Báo cáo 500 doanh nghiệp Việt Nam lớn 
nhất - VNR 500…

Hà Nội

TP. HCM

Các địa phương khác và nước ngoài

ĐỊA BÀN PHÁT HÀNH

42%

53%

ĐỐI TƯỢNG ĐỘC GIẢ CHÍNH

Lãnh đạo và cổ đông của hơn 700 doanh nghiệp niêm yết và 
1.500 công ty cổ phần chưa niêm yết thuộc các lĩnh vực;

Các tổ chức tài chính trung gian (công ty chứng khoán, công 
ty quản lý quỹ - quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư, các tổ chức tư 
vấn đầu tư – tài chính); các ngân hàng thương mại, doanh 
nghiệp bảo hiểm, bất động sản; các nhà môi giới và đầu tư 
chứng khoán;

Các cơ quan quản lý nhà nước, sinh viên khối kinh tế - tài 
chính và các đối tượng khác.

85%

12%


