
BẢNG GIÁ BÀI PR - CHUYÊN MỤC:

BẢNG GIÁ BÀI PR - TRANG CHỦ

PR

Combo PR

Tin ngắn

Chuyên mục
Chuyên mục con
Chuyên mục
Chuyên mục con
Chuyên mục
Chuyên mục con

18.000.000
11.000.000
20.000.000
13.000.000
5.000.000
3.000.000

Bài PR xuất hiện trong chuyên mục (theo cơ chế)

Bài PR xuất hiện trong tiểu mục con của chuyên mục
Bài PR xuất hiện trong chuyên mục (theo cơchế) + Share FB
Bài PR xuất hiện trong tiểu mục con của chuyên mục + Share FB
Tin PR (250 chữ + 1 ảnh) xuất hiện trong chuyên mục
Tin PR (250 chữ + 1 ảnh) xuất hiện trong tiểu mục con của chuyên mục

ĐVT: VNĐ

ĐVT: VNĐ

ĐƠN GIÁ

ĐƠN GIÁ

BẢNGGIÁ
QUẢNGCÁO
TRÊNTHANHNIÊNONLINENĂM2022

(Áp dụng từ 1.1.2022)

Top 1 Trang chủ Bài PRxuất hiện: trang chủ Top 1 (4 giờ) + chuyên mục Top 2 (4 giờ) 35.000.000
Combo Top 
1

Trang chủ Bài PRxuất hiện: trang chủ Top 1 (4 giờ) +chuyên mục Top 2 (4 giờ) + Share FB 37.000.000

Top 2 Trang chủ Bài PR xuất hiện: trang chủ Top 2 (4 giờ) 27.000.000
Combo Top 
2

Trang chủ Bài PR xuất hiện: trang chủ Top 2 (4 giờ) + Share FB 29.000.000

Tin nổi bật Trang chủ Bài xuất hiện tại vị trí Tiêu điểm (1 giờ) + chuyên mục Top 2 (4 giờ) + Share FB 100.000.000
Tin mới Trang chủ Bài xuất hiện tại vị trí Tin mới (1 giờ) + chuyên mục Top 2 (4 giờ) + Share FB 60.000.000

24H Trang chủ
Bài PR(ảnh+ tiêu đề) xuất hiện tại các vị trí Top 1 - 24H (1 giờ) +chuyên 
mục Top 2 (4 giờ) + Share FB 60.000.000

PR
(Bạn cần
biết)

Trang
chủ

Bài PRxuất hiện trang chủ"Bạn cần biết" theo cơchếngẫunhiên (200 chữ+ 1 ảnh) 2.000.000
Nếubài PRtrên 200chữ, thì sốchữdư ra tính thêm phí + 8.000 đồng/chữ

PHÒNG QUẢNG CÁO

HOTLINE
Phảnhồi,gópývềdịchvụquảngcáo

0937 231 258
thanhnien.vn



BẢNG GIÁ PHÍ VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT
CỘNG THÊM:

3600/Thị trường
Top 1

Top 2
Top 1
Top 2

Trang chủ

Trang chủ

Chuyên mục
+ 2.000.000 đ/giờ
+ 2.500.000 đ/giờ

Bài xuất hiện tại vị trí Top 1 trang chủ, gồm: 1 ảnh lớn + tiêu đề

Bài xuất hiện tại cụm Top 2 trang chủ, gồm: 1 ảnh nhỏ + tiêu đề

Bài xuất hiện tại vị trí Top 1 chuyên mục, gồm: 1 ảnh lớn + tiêu đề

Chuyên mục Bài xuất hiện tại cụm Top 2 chuyên mục, gồm: 1 ảnh nhỏ + tiêu đề

Trang chủ + 15.000.000 đ/giờ

+ 3.500.000 đ/giờ

ĐVT: VNĐ

+ 5.000.000 đ/giờ

ĐƠN GIÁ
Bài xuất hiện gồm: 1 ảnh + tiêu đề

HÌNH THỨC QUẢNG CÁO VIDEO,
EMAGAZINE:

Video
(dưới 5phút)

Chuyênmục

Video xuất hiện trong chuyênmục, gồm: tiêu đề+ đoạngiới thiệu (600 từ) + video

Videoxuấthiện:Top1trangchủ, gồm:1ảnhlớn+tiêuđề

Video xuất hiện:Top2 trang chủ, gồm:1ảnhnhỏ+ tiêu đề

ĐVT: VNĐ(đãbaogồmVAT)

Videoxuấthiệntrongchuyênmục,gồm:tiêuđề+đoạngiới thiệungắn(50từ)+video 5.000.000 đ

10.000.000 đ

+2.000.000 đ/giờ

+1.000.000 đ/giờ

7.000.000 đ

12.000.000 đ

18.000.000 đ

23.000.000 đ

25.000.000 đ

27.000.000 đ

40.000.000 đ

42.000.000 đ

32.000.000 đ

34.000.000 đ

ĐƠN GIÁ

Combo
Video
(dưới
5phút)

eM
ag

az
i

ne

Chuyênmục Bài xuất hiện trongchuyên mục phùhợp

Top2Trangchủ

Top1Trangchủ

ComboTop1Trangchủ

ComboChuyênmục

Bài xuất hiệnTop1 trang chủ+Top2chuyênmục(4 giờ)

Bài xuất hiện trong chuyên mục + Share FB

Bài xuất hiệnTop2 trangchủ (4 giờ)
ComboTop2Trangchủ Bài xuất hiệnTop2 trangchủ (4 giờ) + Share FB

Bài xuất hiệnTop1 trang chủ+Top2chuyênmục(4 giờ) + Share FB

Videoxuất hiện trongchuyênmục,gồm:tiêu đề+đoạngiới thiệungắn(50 từ) + share FB

Video xuất hiện trong chuyênmục,gồm: tiêu đề+ đoạngiới thiệu (600 từ) + video + share FB

Video đăng trong chuyên mục gồm: tiêu đề+ đoạn giới thiệu ngắn (50 từ) xuất hiện 
trang chủTNO Top 1 Video (2 giờ) + share FB + Youtube

Video đăng trong chuyên mục gồm: tiêu đề+ đoạn giới thiệu (600 từ) xuất hiện 
trang chủTNO Top 1 Video (2 giờ) + share FB + Youtube

Trangchủ

Trangchủ

Chuyênmục

BẢNGGIÁQUẢNGCÁO
TRÊNTHANHNIÊNONLINENĂM2022

Saukhi chọnhình thứcPR từ Bảnggiá trên, kháchhàngcónhucầu
đăng thêmvị trí đặc biệt, thì tin/bài PRsẽ cộng thêmphí vị trí nhưsau:

GHI CHÚ:
lBài PR-CM: gồm 1.000 chữ + (từ 1 đến 4) ảnh. Mỗi bài PR được hỗ trợ miễn phí tối 

đa 2hyperlink.
lTựatin/bàiPRkhôngquá16chữ,đoạngiới thiệuđầutiên khôngquá46chữ.Cuối

tin/bài PRđểchữ"Thôngtindịchvụ".
lĐăngthêmmỗiTVCtrongbàiPR:có thời lượngdưới 2phút(+ 2.000.000đồng/video);

từ 2đến5 phút(+3.000.000đồng/video).
lBảnggiá trên chưa bao gồmchi phí viết bài, sản xuất video (theo yêu cầu của

khách hàng), chi tiết vui lòng liên hệPhòng Quảng cáo.
lTin/bài PR sau khi xuất bản, khách hàng được chỉnh sửa tối đa một lần.
lPhíphụthuđiềuchỉnhsaukhi tin/bàiđãxuấtbản:1.000.000đồng/lần(từ lầnsửathứ2).

lĐối với Bài PR đăng Vị trí Tiêu điểm, Tin mới, 24H: nội dung
doBáotoàn quyền biên tập và duyệt phù hợp với tiêu chí của Tòa soạn.

lĐểđảm bảo dịch vụ tốt nhất, khách hàng vui lòng gửi bài duyệt trước ngày
đăng 1 ngày (không tính thứ bảy, CN và ngày lễ).

lĐặcbiệt : Báo Thanh Niên có quyềnbiên tập nội dung, hình ảnhđể phùhợp 
với Luật Quảng cáo và tiêu chí của tòa soạn.

lCác hình thức khác biệt không có trong Bảng giá, quý khách hàng vui
lòng liên hệPhòng Quảng cáo đểđược tư vấn chi tiết.

PHÒNG QUẢNG

HOTLINE
Phảnhồi,gópývềdịchvụquảngcáo

0937 231 258
thanhnien.vn


