


(VNĐ/Bài, giá chưa bao gồm 10% VAT)

Hạng mục Thiết bị Mô tả ĐVT

Đơn giá (VNĐ)

Chuyên mục

nhóm 1

Chuyên mục

nhóm 2

Bài đặc biệt PC & Mobile

 Đính vào các vị trí đặc biệt trên trang chủ 2h (dạng bài ảnh + title)

 Đồng thời hiện ở vị trí đặc biệt ở trang chuyên mục.

 Hiển thị theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau (dạng bài ảnh + title)

Bài 60,000,000

Bài HOT Trang chủ PC & Mobile

 Đính vào vị trí bài hot 2h cạnh vị trí đặc biệt. (Dạng bài ảnh + title)

 Đồng thời hiển thị 1 trong 2 bài hot trang chuyên mục.

 Hiển thị theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau (dạng bài ảnh + title)

Bài 40,000,000

Bài Link A trang chủ PC & Mobile

 Đính vào bài top1 của mục trên trang chủ 2h (dạng bài title + ảnh, combo đồng thời PC & mobile)

 Hiển thị trên box “Tin tức thị trường 2” 24h theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau

 Đồng thời hiện ở vị trí đặc biệt ở trang chuyên mục. Hiển thị theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau

(dạng bài ảnh + title)

Bài 25,000,000 20,000,000

Bài Link B trang chủ PC & Mobile

 Đính vào bài link số 2 của mục trên trang chủ 2h (dạng bài title + ảnh, combo đồng thời PC & mobile)

 Hiển thị trên box “Tin tức thị trường 2” 24h theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau

 Đồng thời hiện ở vị trí đặc biệt ở trang chuyên mục. Hiển thị theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau

(dạng bài ảnh + title)

Bài 20,000,000 15,000,000

Bài Link C trang chủ PC & Mobile

 Đính vào bài link số 4 của mục trên trang chủ 2h (dạng bài title + ảnh, combo đồng thời PC & mobile)

 Hiển thị trên box “Tin tức thị trường 2” 24h theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau

 Đồng thời hiện ở vị trí đặc biệt ở trang chuyên mục. Hiển thị theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau

(dạng bài ảnh + title)

Bài 15,000,000 10,000,000

http://baogia.eva.vn/img/demo/1.PR-PC-Bai-Dac-biet.png
http://baogia.eva.vn/img/demo/2.PR-PC-Bai-Hot-Homepage.png
http://baogia.eva.vn/img/demo/3.PR-PC-Bai-link-homepage-A.png
http://baogia.eva.vn/img/demo/4.PR-PC-Bai-link-homepage-B.png
http://baogia.eva.vn/img/demo/5.PR-PC-Bai-link-homepage-C.png


(VNĐ/Bài, giá chưa bao gồm 10% VAT)

Hạng mục Thiết bị Mô tả ĐVT

Đơn giá (VNĐ)

Chuyên mục

nhóm 1

Chuyên mục

nhóm 2

Tin VIP vị trí số 4 PC & Mobile

 Tồn tại 4h vị trí số 4 trong khu vực tin nổi bật trang chủ (tính từ bài đặc biệt trang chủ). Bài dạng title + ảnh

 Khách hàng lựa chọn 3 khung giờ: 8h00 – 12h00, 12h00 – 16h00, 18h00 – 22h00

 Chạy combo đồng hiển thị trên PC và mobile

Bài 30,000,000

Tin VIP vị trí số 7 PC & Mobile

 Tồn tại 4h vị trí số 7 trong khu vực tin nổi bật trang chủ (tính từ bài đặc biệt trang chủ). Bài dạng title + ảnh.

 Khách hàng lựa chọn 3 khung giờ: 8h00 – 12h00, 12h00 – 16h00, 18h00 – 22h00

 Chạy combo đồng hiển thị trên PC và mobile

Bài 25,000,000

Bài tin tức thị trường PC

 Hiển thị tại Box “Tin tức thị trường 1” đồng thời trên Trang chủ(2h), Trang Chuyên mục(24h), Trang Bài viết(24h)

 Sau khi kết thúc 2h hiển thị trên Trang chủ, Bài PR tiếp tục hiển thị thêm tại “Tin tức thị trường 2” cuối Trang Chủ,

Trang Chuyên mục, Trang Bài viết (2h).

Bài 8,000,000

Bài HOT tiểu mục PC

 Đính vào 1 trong 2 bài hot của tiểu mục 4h (dạng bài ảnh + title)

 Hiển thị tại Box “Tin tức thị trường 1” trên Trang Chuyên mục và Trang Bài viết (8h)

 Sau khi kết thúc 8h hiển thị tại Box “Tin tức thị trường 1”, bài PR tiếp tục hiển thị thêm tại box “Tin tức thị trường

2” cuối trang Chuyên mục, trang Bài viết.

Bài 4,000,000

NHÓM CHUYÊN MỤC PR

CHUYÊN MỤC NHÓM 1: Tin Tức, Bà Bầu, Làm Mẹ, Giải trí, Làm Đẹp.

CHUYÊN MỤC NHÓM 2: Thời Trang, Eva Tám, Sức Khỏe, Làm vợ, Bếp Eva, Nhà Đẹp, Clip EVA, Xem ăn chơi

*** Lưu ý: Bài khách hàng cần check định hướng với Eva trước khi book vị trí.

http://baogia.eva.vn/img/demo/4.Vip-3.png
http://baogia.eva.vn/img/demo/4.Vip-6.png
http://baogia.eva.vn/img/demo/8.PR-PC-Box-Tin-tuc-thi-truong.png
http://baogia.eva.vn/img/demo/7.PR-Bai-Tieu-muc-HOT.png


(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Hạng mục Thiết bị Mô tả ĐVT Số lượng

Đơn giá (VNĐ)

Chuyên mục

nhóm 1

Chuyên mục

nhóm 2

GÓI MỞ TAB CHUYÊN MỤC

Mở TAB chuyên mục PC & Mobile  Chi phí mở Tab chuyên mục Gói 1 90,000,000 70,000,000

Quyền lợi truyền thông PC & Mobile

 Hiển thị banner layout trong tab Tháng 1

 Miễn phí đăng 05 bài PR trong tab Bài 5

 Miễn phí tick 10 bài nội dung theo chủ đề liên quan Bài 10

 Hiển thị banner Masthead xuyên trang trên phiên bản Mobile CPM 2000

 Hiển thị banner Sticky box xuyên trang trên phiên bản PC CPM 1000

 Ghim sự kiện tại box Sự kiện của Eva Tháng 1

Dịch vụ cộng thêm PC & Mobile

Phí duy trì mở Tab bao gồm

 Hiển thị banner layout trong profile

 Ghim sự kiện tại box Sự kiện của Eva

Tháng 1 20,000,000 15,000,000

NHÓM CHUYÊN MỤC PR

CHUYÊN MỤC NHÓM 1: Tin Tức, Bà Bầu, Làm Mẹ, Giải trí, Làm Đẹp.

CHUYÊN MỤC NHÓM 2: Thời Trang, Eva Tám, Sức Khỏe, Làm vợ, Bếp Eva, Nhà Đẹp, Clip EVA, Xem ăn chơi

https://eva.vn/dinh-duong-vang-cho-suc-khoe-p3598c399.html


(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Hạng mục Thiết bị Mô tả ĐVT Số lượng

Đơn giá (VNĐ)

Chuyên mục

nhóm 1

Chuyên mục

nhóm 2

GÓI MỞ PROFILE SỰ KIỆN

Mở Profile sự kiện PC & Mobile  Chi phí mở Profile sự kiện Gói 1 50,000,000

Quyền lợi truyền thông PC & Mobile

 Hiển thị banner layout trong tab Tháng 1

 Miễn phí đăng 05 bài PR trong tab Bài 5

 Miễn phí tick 10 bài nội dung theo chủ đề liên quan Bài 10

 Hiển thị banner Masthead xuyên trang trên phiên bản Mobile CPM 1500

 Hiển thị banner Sticky box xuyên trang trên phiên bản PC CPM 1000

 Ghim sự kiện tại box Sự kiện của Eva Tháng 1

Dịch vụ cộng them PC & Mobile

Phí duy trì mở Tab bao gồm

 Hiển thị banner layout trong profile

 Ghim sự kiện tại box Sự kiện của Eva

Tháng 1 10,000,000

*** Lưu ý: Áp dụng theo chính sách chiết khấu banner

https://eva.vn/nan-theo-duoi-dieu-tot-nhat-vi-con-p3487c10.html


(VNĐ/dịch vụ, giá chưa bao gồm 10% VAT)

Dịch vụ Mô tả ĐVT
Đơn giá

(VNĐ)
Lưu ý

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

Chèn video vào bài viết

 Video có dung lượng không vượt quá 50 Mb

 Đơn giá áp dụng cho 1 lần trên 1 clip

 Tối đa 3 clip/bài

clip 2,000,000

Không áp dụng

chiết khấu

Chèn thêm hyperlink hoặc domain  Chèn 1 link/1 bài viết Link 200,000

PR Layout

 Áp dụng cho bản PC Bài 5,000,000

 Áp dụng cho cả 2 phiên bản PC & Mobile Bài 8,000,000

Chỉnh sửa bài
 Thay ảnh, Bổ sung ảnh, Sửa text, Link trong giới hạn không quá 10% tỉ lệ tin bài

 Đơn giá áp dụng cho 1 lần sửa

Bài 500,000

Thêm ảnh vào bài  Quy định 6 ảnh trong 1 bài viết ( thêm 01 ảnh/100k) Ảnh 100,000

Tel: 028 6282 5186                                 |                            Hotline: 0937 231 258                              |                             Email: booking@bookingquangcao.com.vn 



(VNĐ/dịch vụ, giá chưa bao gồm 10% VAT)

Dịch vụ Mô tả ĐVT
Đơn giá

(VNĐ)
Lưu ý

SẢN XUẤT NỘI DUNG

Bài viết thường (Text + Ảnh)

 Không có thông cáo báo chí

 Không có thông tin có sẵn

 Khách chỉ đưa ý tưởng định truyền thông, cung cấp dữ liệu thô (thông tin doanh nghiệp; hình ảnh

doanh nghiệp/hoặc sự kiện; ảnh nhân vật…

 Người viết hoàn chỉnh toàn bộ nội dung cho doanh nghiệp (không tham dự sự kiện/họp báo)

Bài 3,000,000 800 – 1000 chữ

Bài Infographic  Dựng, thiết kế viết bài theo ý tưởng của khách hàng Bài 8,000,000

Bài Mini Magazine/Photo Essay/ Photo story

 Sản xuất bài viết theo yêu cầu khách hàng (viết + thiết kế + dựng bài), thiết kế 5 hình (ảnh, text,

frame) với 1 template theo concept của bài

Bài 5,000,000

 Sản xuất bài viết theo yêu cầu khách hàng (viết + thiết kế + dựng bài), thiết kế 5 hình (ảnh, text,

frame) theo nhiều template với concept khác nhau

Bài 8,000,000

Bài Quiz  Biên tập bài, soạn câu hỏi quiz, code html lên trang Bài 5,000,000

Bài E-Magazine

 Thiết kế layout và dựng hiệu ứng bài dựa trên bài viết có sẵn của khách hàng Bài 10,000,000

 Sản xuất bài viết, thiết kế layout và dựng hiệu ứng theo yêu cầu của khách hàng Bài 15,000,000

Bài Comic (Vẽ Tay)  Sản xuất nội dung, vẽ tay hình ảnh riêng độc quyền cho nhãn (4 ảnh – 5 ảnh) Bài 15 – 30 triệu
Tùy theo yêu cầu

cụ thể

*** Lưu ý: Giá có thể tăng tùy theo mức độ phức tạp của sản phẩm

https://eva.vn/ba-bau/me-can-chuan-bi-gi-cho-hanh-trinh-di-sinh-c85a386102.html?preview=1&fbclid=IwAR1E1uYjcyRLJYUecymibIrnMprH1MuMUrSjbNT3dbA11HCVnCZs-uwR_sQ
https://eva.vn/lam-me/jennifer-pham-chuan-bi-bua-sang-cho-ca-3-con-mot-luc-khong-he-don-gian-c10a373237.html?preview=1&fbclid=IwAR0gHeVyF6XHEkm3eBmbl6TplHW5unUZzEJp2umTnis1Ib4KVsnwx9DXAxo
https://eva.vn/lam-dep/4-sai-lam-lam-dep-kinh-dien-khi-cac-co-nang-ngo-lo-dau-duong-da-c58a444467.html
https://eva.vn/lam-me/6-mon-do-khong-the-thieu-trong-ba-lo-di-nha-tre-moi-ngay-cua-be-c10a399143.html?preview=1
https://eva.vn/lam-dep/quiz-dap-vo-van-thu-my-pham-len-da-ban-co-biet-dich-xac-han-su-dung-cua-chung-c58a327132.html?fbclid=IwAR2tsIN_XCNFOONlDc1YbtZd5DOpu9RWD4w54rr47h3sMjEDpWOknDxRio8
https://eva.vn/chuyen-de-dac-biet-p1624c73.html
https://eva.vn/suc-khoe/ngay-ay-ba-me-cung-con-van-dong-nay-con-cung-ba-me-tap-yoga-cho-co-the-deo-dai-c131a417584.html


(VNĐ/dịch vụ, giá chưa bao gồm 10% VAT)

Dịch vụ Mô tả ĐVT Đơn giá (VNĐ) Lưu ý

DỊCH VỤ KHÁC

Chụp hình  Chụp hình cho bài PR (không viết) Bộ ảnh
Giá tùy yêu cầu

cụ thể

Quay phim sự kiện  Quay phim sự kiện/họp báo Gói
Giá tùy yêu cầu

cụ thể

Sản xuất Video Mutex  Sản xuất Video Mutex: thời lượng nhỏ hơn 3 phút Video 15,000,000

Sản xuất video phỏng vấn  Sản xuất Video phỏng vấn thời lượng nhỏ hơn 3 phút Video 15,000,000

Box đăng ký
 Chèn Boxtin đăng ký thôn tin độc giả vào bài viết

 Hiển thị trên 2 phiên bản PC và MB

Box 2,000,000

*** Lưu ý: Giá có thể tăng tùy theo yêu cầu cụ thể

Tel: 028 6282 5186                                 |                            Hotline: 0937 231 258                              |                             Email: booking@bookingquangcao.com.vn 



 Tất cả các tin bài có độ dài không quá 1.000 từ (bao gồm tiêu đề, tóm tắt, nội dung và chú thích ảnh) và 6 ảnh minh họa, 

 Bề rộng ảnh tối đa 500px, dung lượng không quá 90KB/1 ảnh, bài tương đương 1 trang A4.

 Tên thương hiệu được nhắc tối đa 3 lần trong bài.Tiêu đề không quá 50 kí tự.

 Logo chèn mặc định góc phải bên dưới ảnh, kích thước lớn hơn 1,5 text trong bài.

 Can thiệp chỉnh sửa nội dung, tư vấn cho dịch vụ nếu không đạt yêu cầu (EVA không được phép viết bài cho khách dưới mọihình thức; phải chuyển 

cho bên cung cấp dịch vụ).

 Không nhận bài đánh giá về sản phẩm nếu không có dữ liệu khách quan từ bên kiểm định tùy theo nghành nghề.

 Link cụm từ, website không đặt quá 3 link (Không cho phép chèn ở tiêu đề, tóm tắt).

 Trên 3 địa chỉ sẽ chuyển địa chỉ vào phần đọc thêm (bấm để xem thêm địa chỉ).Bài phải được gửi trước 2 ngày (16 tiếng hành chính),

 EVA sẽ đăng bài trong vòng 8h làm việc (không tính ngày nghỉ lễ, nghỉTết, Thứ 7, Chủ nhật).

 Công ty từ chối toàn bộ nội dung không phù hợp với ngành nghề kinh doanh được cấp phép hoặc không đáp ứng đủ yêu cầucủa Ban biên tập.




