
TỔNG CỤC DU LỊCH 
TẠP CHÍ DU LỊCH 

 
Số: 80/CV-TChDL 

V/v: Tuyên truyền trên ấn phẩm            
Tạp chí Du lịch năm 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tp.HCM, ngày   1    tháng   11    năm 2022 

 
 
 

Tạp chí Du lịch - Cơ quan báo chí của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch với hơn 40 năm hình thành, phát triển đã khẳng định là một kênh 
thông tin quan trọng phục vụ, tuyên truyền, quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch 
Việt Nam.  

Ấn phẩm Tạp chí Du lịch có nội dung chất lượng của các nhà nghiên cứu 
hàng đầu, hình ảnh đẹp về các điểm đến, các sản phẩm du lịch sống động luôn là 
Tạp chí hàng đầu với thiết kế trang trọng, lịch lãm được bạn đọc và các nhà hoạt 
động trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đánh giá cao. 

Tạp chí được in bốn màu, đẹp trên giấy couché ngoại, độ dày từ 72 đến 100 
trang, khuôn khổ 23cm x 29cm với nội dung theo các chủ đề đa dạng, phong phú 
và hấp dẫn về các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch sẽ đến gần hơn với người 
đọc và những người hoạt động trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh du lịch. 

Tạp chí Du lịch rất mong nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ và cộng tác nhiệt 
tình của Quý đơn vị tham gia giới thiệu quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, thương 
hiệu của doanh nghiệp trên ấn phẩm trong năm 2022. 

Vị trí trang đăng Số thường kỳ (từ tháng 3 - 12/2022)            
giá tính 01 tháng 

Bìa 4 30.000.000đ 
Bìa 2 25.000.000đ 
Bìa 3 20.000.000đ 

Trang ruột 16.000.000đ 
Bài PR 20.000.000đ 

1/2 trang ruột 8.000.000đ   

 
Tạp chí Du lịch rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của Quý đơn vị. 
Liên hệ: 028 6282 5186 | 0937231258  | booking@bookingquangcao.com.vn 
 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Lưu VT, VKO.50. 

                             TỔNG BIÊN TẬP 
 
 
 
 
                            Nguyễn Đức Xuyên 

 


