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HELLO BACSI – SỐ LIỆU 

Monthly Page views Unique Monthly Visitors

Time on site (min)Social Media Followers

15.7 m 8.0m

1:412.0 m



BẢNG GIÁ – CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO

BÀI VIẾT QUẢNG CÁO 
TIÊU CHUẨN 
(Bài viết PR loại 2)

VND 22,000,000/bài

VND 29,375,000/bài

BÀI VIẾT QUẢNG CÁO CƠ BẢN
(Bài viết PR loại 1)

CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ ** MỘT SỐ LƯU Ý

• Bài do KH cung cấp nội dung, HB biên tập
• + 20% phí sản xuất nội dung nếu bài viết của KH 

không phù hợp với các tiêu chuẩn bài viết của HB. 

• Đã bao gồm chi phí sản xuất nội dung
• Chuyên gia do HB hoặc KH cung cấp
• Phí dành cho các chuyên gia nổi tiếng sẽ được cộng

thêm tuỳ theo yêu cầu.

BÀI VIẾT CHUYÊN GIA 
(Bài viết tự nhiên)

BÀI VIẾT THUỐC A-Z
(Bài viết PR loại 3)

• Nội dung bài viết được HB cung cấp bởI và theo 
định dạng, định hướng nội dung của HB

VND 52,875,000/bài

1 bài

1 bài

1 bài
• Nội dung do KH cung cấp
• Theo cách trình bày bài thuộc chuyên mục thuốc 

A- Z 

1 bài

VND 22,000,000/bài

1 bài

• Được gắn 1 box cuối bài tối đa 100 chữ kèm 1 
link liên kết ngoài cuối bài viết được tài trợ.

• Hết thời gian tài trợ, thông tin sẽ không còn hiển
thị.

TÀI TRỢ BÀI VIẾT CÓ SẴN VND 16,500,000/bài/tuần
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• Áp dụng đối với chuyên mục Sống khoẻ, Mang 
thai, Nuôi dạy con HIỂN THỊ BANNER 

(300x250 px, 320x100px 
728x90 px)

VND 118,000/CPM
Est. 0,07 -0,1% CTR

• 1 CPM = 1,000 Imprs.
• Banner được KH cung 

cấp.
• Áp dụng đối với chuyên mục thuốc A-Z, bệnh A-

Z, Bệnh viện, Kiểm tra sức khỏe

DỊCH VỤ MEDIA VÀ TÀI TRỢ



VND 11,000,000/bài
VND 8,800,000/bài
VND 6,600,000/bài

VND 12,925,000/bài
VND 11,000,000/post
VND 99,000,000/Video

VND 16,500,000/bài
VND 11,000,000/bài

• Khoảng 500 -1.000 từ & 2 hình
• Thời gian thực hiện: 3 bài/tuần
• +20% phụ phí dịch thuật sang tiếng Anh.

• Từ 1.000 -1.500 từ & 2 hình
• Thời gian thực hiện: 2 bài/tuần
• +20% phụ phí dịch thuật sang tiếng Anh.

Nội dung cơ bản
(Bài dạng text) 

Sản xuất nội dung & 
thiết kế

Nội dung chuyên sâu
(Bài dạng text) 

• Gói 1-25 bài
• Gói 26-50 bài
• Gói 51-100 bài

• Gói 1-50 bài
• Gói 51-100 bài

• Infographic
• Post Social 
• Animated Video (1-1,5’)

• Gồm sản xuất nội dung, thiết kế /dựng video  
• Gồm thiết kế Graphic Newsletter.
• +20% phị phí cho các yêu cầu thiết kế đặc biệt (chèn thêm

hiệu hứng, phiên dịch, gif…)
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BẢNG GIÁ – CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO

Facebook post
Thông báo của ZALO 

• Sử dụng bài viết PR đã đăng trên Web HB để biên tập và
đăng lại trên các kênh mạng xã hội có liên quan thuộc
Facebook/ZOA của HB

VND 9,800,000/post/link
VND 8,800,000/bài/link

BÀI CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI
(1 post= 1 article/link)

VND 19,500,000/post
VND 19,500,000/post/link

BÀI ĐĂNG MẠNG XÃ HỘI  
(New post)

• Nội dung mới được cung cấp bởi KH, HB biên tập và đăng 
lên Facebook/ZOA.

• Bài đăng trên ZOA chỉ được hiển thị trong vòng 2 tuần.  

7

8 Facebook post
Thông báo của ZALO 

DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN NỘI DUNG

CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ ** MỘT SỐ LƯU Ý#

DỊCH VỤ MEDIA VÀ TÀI TRỢ



DEMO

1
• Bài do KHÁCH HÀNG cung cấp nội dung, HELLO BACSI  duyệt

và biên tập lại theo phong cách của website.
• + 20% phí sản xuất nội dung nếu bài viết của KH không phù 

hợp với các tiêu chuẩn bài viết của HB. 
• Bài được lồng tối đa 3 hình và 2 backlink
• Bài được hiển thị trang chủ tối đa 2 tiếng và sau đó dời dần

chuyên mục phù hợp
• Bài PR phải gắn tag “ Được tài trợ” 
• Bài gắn thêm link Video (youtube): phụ tính 1,100,000 

vnd/video.
• Các sản phẩm dược QC phải xuất trình giấy phép lưu hành

sản phẩm tại VN và các giấy phép liên quan.

BÀI VIẾT QUẢNG CÁO CƠ BẢN (Bài viết PR loại 1)



DEMO

BÀI VIẾT QUẢNG CÁO TIÊU CHUẨN (Bài viết PR loại 2)2
• Bài do HELLO BACSI sản xuất nôi dung theo phong

cách của website và theo định hướng KHÁCH 
HÀNG đề xuất.

• Bài được lồng tối đa 2 hình và 2 backlink
• Bài được hiển thị trang chủ tối đa 2 tiếng và sau

đó dời dần chuyên mục phù hợp
• Bài PR phải gắn tag “ Được tài trợ” 
• Bài gắn thêm link Video (youtube): phụ tính

1,100,000 vnd/video
• Các sản phẩm dược QC phải xuất trình giấy phép

lưu hành sản phẩm tại VN và các giấy phép liên
quan.



DEMO

BÀI VIẾT THUỐC A-Z3
• Bài do KHÁCH HÀNG cung cấp nội dung, HELLO BACSI  

duyệt và biên tập lại theo phong cách trình bày của
website.

• Bài thuộc Mục Thuốc A-Z phải theo mẫu trình bày
chuẩn của website

• Bài không gắn backlink, không hiển thị trang chủ. 
• Bài được lồng tối đa 1 hình sản phẩm
• Bài sau thời gian chỉnh sửa, nếu yêu cầu cập nhậ, chi 

phí cập nhật 2,200,000 vnd/lần/bài
• Các sản phẩm dược QC phải xuất trình giấy phép lưu 

hành sản phẩm tại VN.



DEMO

BÀI VIẾT CHUYÊN GIA4
• Bài do HELLO BACSI sản xuất nôi dung theo phong

cách của website và theo định hướng KHÁCH 
HÀNG đề xuất.

• Bài có sử dụng ý kiến chuyên gia của Hello Bacsi.
• Chuyên gia do Hello Bacsi cung cấp hoặc KH cung

cấp.
• Phí dành cho các chuyên gia nổi tiếng sẽ được

cộng thêm tuỳ theo yêu cầu của KH.
• Số lượng bài thực hiện tối thiểu: 3 bài
• Bài hiển thị trang chủ
• Chuyên gia tham vấn cho bài viết sẽ không đề cập

tên cụ thể sản phẩm.



DEMO

TÀI TRỢ BÀI VIẾT SẴN CÓ5
• Là dạng tài trợ bài viết đã có sẵn traffic của 

HELLO BACSI và sp QC phù hợp được lồng vào 
cuối bài.

- Hình thức đặt QC vào mỗi bài: 100 chữ giới thiệu 
lồng vào cuối bài + kèm 1 hình => Phần này 
thường KH cung cấp 1 file HÌNH hoàn chỉnh định
dạng (JPG).

- Không chèn thông tin vào giữa bài hay đầu bài, 
hay thay đổi tiêu đề bài.

- Bài có gắn 1 link về website KH
- Sau thời gian tài trợ 1 tháng, các thông tin cuối 

bài sẽ được gỡ ra.
• Tài trợ ít nhất gói 3 bài/tháng



DEMO

ĐẶT BANNER QUẢNG CÁO BÀI VIẾT PHÙ HỢP: 6

• Cho phép tận dụng các bài viết/chuyên mục đúng chủ đề, phù hợp với sản phẩm quảng cáo của doanh nghiệp tiếp cận đúng
khách hàng mục tiêu.

• Right Banner: 300x250 px (Desktop) , 320x100px (Mobile)
• Middle banner: 728x90 px (Desktop) , 300x250px (Mobile)
• Bottom banner: 728x90 px (Desktop) , 300x250px (Mobile)

DIRECT BUY



DEMO

7 BÀI CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI
(1 post= 1 article/link)

• Sử dụng bài viết PR đã đăng trên Web HB để
biên tập và đăng lại trên các kênh mạng xã hội
có liên quan thuộc Facebook/ZOA của HB.

• Bài đăng trên ZOA chỉ được hiển thị trong
vòng 2 tuần.  

Facebook Hello Bacsi ZOA Hello BACSI



DEMO

8
• Nội dung mới được cung cấp bởi KHÁCH 

HÀNG
• HELLO BACSI biên tập và đăng lên

Facebook/ZOA.

• Bài đăng trên ZOA chỉ được hiển thị
trong vòng 2 tuần.  

Facebook Hello Bacsi ZOA Hello BACSI

BÀI ĐĂNG MẠNG XÃ HỘI  
(New post)



CẢM ƠN
Để có thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Email: booking@bookinguangcao.com.vn

Tel: 028 6282 5186     |       0937 231 258


