


• Ra mắt lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2005 – tạp chí đầu tiên tại 
Việt Nam khai phá thị trường Điện tử Tiêu dùng  

• Số lượng trang in tăng từ 72 trang số đầu tiên lên 80, 96, và 112 
trang. 

• Tạp chí Điện tử tiêu dùng vẫn giữ vững định hướng là 1 tờ Tạp chí 
Công nghệ hàng đầu. Trở thành người bạn đồng hành, nguồn 
thông đáng tin cậy của người tiêu dùng đồng thời cũng là kênh 
thông tin nhanh nhạy nhất để các nhà sản xuất có thể tiếp cận đến 
với khách hàng.

QUẢNG CÁO 

TRANG 
BÌA

BÌA 4:  65,000,000VNĐ
BÌA GẤP: 75,000,000VNĐ



QUẢNG CÁO 

TRANG 
BÌA

• Tạp chí Điện tử tiêu dùng vẫn giữ vững định hướng là 1 tờ Tạp chí 
Công nghệ hàng đầu. Trở thành người bạn đồng hành, nguồn 
thông đáng tin cậy của người tiêu dùng đồng thời cũng là kênh 
thông tin nhanh nhạy nhất để các nhà sản xuất có thể tiếp cận 
đến với khách hàng.

BÌA 2: 55,000,000VNĐ

BÌA 3: 45,000,000VNĐ



• Tạp chí Điện tử tiêu dùng còn là nơi khởi 
nguồn ra các chuyên mục đặc biệt, đã từng 
được xem là “hàng độc” như những trang 
vàng, Review, GroupTest, …

QUẢNG CÁO 

TRANG 
RUỘT

TOÀN TRANG: 35,000,000VNĐ
TRANG ĐÔI: 60,000,000VNĐ



• Tạp chí Điện tử tiêu dùng còn là nơi khởi 
nguồn ra các chuyên mục đặc biệt, đã từng 
được xem là “hàng độc” như những trang 
vàng, Review, GroupTest, …

QUẢNG CÁO 

TRANG 
RUỘT

½ TRANG: 20,000,000VNĐ

¼ TRANG: 12,000,000VNĐ
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