
 

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢNG CÁO TRÊN “VIETNAM SKETCH” 
 

Trước tiên, chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đối với tất cả Quý khách hàng đã ủng hộ và yêu mến 

Tạp chí “Vietnam Sketch” trong thời gian qua. 

Chúng tôi xin thông tin cụ thể về đơn giá quảng cáo trên Tạp chí “Vietnam Sketch” như dưới đây. 

 

Advertising sizes Monthly fee 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

1 trang màu bìa 4 (Mặt trước bìa sau) / W168 (203) × H240 (270) mm 60,200,000 VND 

1 trang màu bìa 2 (Mặt sau bìa trước) / W168 (203) × H240 (270 mm 34,400,000 VND 

1 trang màu bìa 3 (Mặt sau bìa sau) / W168 (203) × H240 (270) mm 34,400,000 VND 

1 trang màu đối diện bìa 2 (Đối diện mặt sau bìa trước) / W168 (203) × H240 (270) mm32,250,000 VND 

1 trang màu đối diện bìa 3 (Đối diện mặt sau bìa sau) / W168 (203) × H240 (270) mm 32,250,000 VND 

1 trang màu trước phần mục lục (tràn trang) / W168 (203) × H240 (270) mm 30,100,000 VND 

1 trang màu đối diện phần tin bài (tràn trang) / W168 (203) × H240 (270) mm 30,100,000 VND 

1 trang màu bên trong (tràn trang) / W193 (203) × H260 (270) mm 27,950,000 VND 

1 trang màu bên trong (trong khung quảng cáo quy định) / W168 × H240 mm 27,950,000 VND 

1/2 trang màu / W168 × H118.5 mm 15,050,000 VND 

1/3 trang màu / W168mm × H78 mm 11,825,000 VND 

1/4 trang màu / W82.5 × H118.5 mm 8,600,000 VND 

1/6 trang màu / W82.5mm × H78 mm 6,020,000 VND 

1/12 trang màu / W82.5 × H37.5 mm 3,225,000 VND 

1 trang quảng cáo tin bài (tràn trang) / W193 × H260 mm 32,250,000 VND 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

＊Con số trong ngoặc đơn là kích thước của bản thảo bao gồm cả phần lề cắt trong trường hợp bố trí 

tràn trang 

 

Tỷ lệ giảm giá quảng cáo 

Hợp đồng 3 tháng: 10% OFF ■ Hợp đồng 6 tháng: 20% OFF ■ Hợp đồng 1 năm: 30% OFF 

(Tất cả các trường hợp đều áp dụng trong điều kiện thanh toán trước) 

* Trường hợp quý khách đặt hàng cho chúng tôi biên soạn phần nội dung quảng cáo, đơn giá quảng 

cáo sẽ được cộng thêm các khoản gồm: phí thiết kế (10%), chụp ảnh (10%), biên dịch (10%). 

Trường hợp quý khách gửi dữ liệu cho chúng tôi, vui lòng cung cấp dưới dạng Illustrator hoặc 

photoshop. 

* Trường hợp quý khách scan hình ảnh gửi cho chúng tôi, vui lòng thiết lập độ phân giải ở mức 

350DPI và lưu dữ liệu dưới định dạng EPS hoặc TIF.

* Thời hạn tiếp nhận quảng cáo là ngày 01 của tháng trước số dự kiến đăng quảng cáo. 

Tel: 028 6282 5186    |   Hotline: 0937231258    |    Email: booking@bookingquangcao.com.vn 
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