
 

cũng như

nước ngoài tại Việt Nam.



* Ấn phẩm có mặt 
trên các chuyến bay 

của Hãng hàng không quốc gia
Vietnam Airlines

• Tin quốc gia: Đề cập đến các vấn đề kinh tế vĩ mô, quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế 
đối ngoại của Việt Nam với các nước.
• Đầu tư: Phân tích các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các chính sách liên 
quan. Đặc biệt, chuyên mục này còn cập nhật và phân tích các luật, nghị định, thông tư, văn 
bản, và quy định pháp luật mới trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cũng như giải 
đáp những thắc mắc về các quy định pháp luật mới ban hành.
• Tư vấn đầu tư: Giải đáp những thắc mắc về các quy định pháp luật liên quan tới đầu 
tư-doanh nghiệp mới ban hành.
• Năng lượng bền vững: Phân tích tình hình và chính sách năng lượng tại Việt Nam, với các 
dự án mới nhất về năng lượng tái tạo, tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả.
• Trò chuyện cùng doanh nhân: Là diễn đàn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước 
ngoài nói về các hoạt động kinh doanh của họ, cũng như phản biện chính sách, khuyến nghị 
tới các cơ quan quản lý.
• Nhịp đập kinh doanh: Thông tin về các doanh nghiệp, các vấn đề về thị trường, cạnh 
tranh, khách hàng, thương hiệu, chiến lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, truyền thông 
doanh nghiệp.
• Chuyển đổi số: Cập nhật những xu hướng mới trong ứng dụng công nghệ nhằm linh hoạt 
hóa vận hành doanh nghiệp để đột phá hiệu suất.
• Đầu tư y tế: Phản ánh chính sách của ngành y tế; Tạo cầu nối chính sách giữa Chính phủ 
và doanh nghiệp; Phân tích thị trường, hoạt động của các doanh nghiệp nội và ngoại trong 
lĩnh vực dược phẩm, trang thiết bị y tế…, và các bệnh viện. 
• Bất động sản: Các bài phân tích sâu về thị trường bất động sản, doanh nghiệp - dự án bất 
động sản, chính sách phát triển bất động sản.
• Tiền tệ: Phân tích các vấn đề ngân hàng, tài chính, thị trường chứng khoán, diễn biến của 
thị trường tài chính, tiền tệ khu vực và thế giới.
• Đời sống xã hội: Các bài viết về vấn đề xã hội có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Các bài viết mang 
tính giải trí hoặc giúp độc giả nước ngoài hiểu thêm về xã hội, con người, văn hóa Việt Nam. 
• Bình đẳng giới: Chuyên mục giới thiệu những tấm gương phụ nữ điển hình vượt khó vượt 
nghèo cho bản thân và tạo ảnh hưởng tốt, giúp đỡ các chị em khác trong phát triển kinh tế 
cộng đồng.
• Phát triển bền vững - Biến đổi khí hậu: Phân tích những chính sách mới của Chính 
phủ trong việc phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng nền kinh tế 
các-bon thấp. Chuyên mục này cũng phản ánh những chương trình, dự án của các doanh 
nghiệp, tổ chức quốc tế về phát triển xanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển bền 
vững, góp phần giúp Việt Nam thực hiện tốt các Mục tiêu Phát triển bền vững quốc gia.
• Cập nhật số liệu: Cập nhật những số liệu thống kê mới nhất, chi tiết và độc
quyền về đầu tư nước ngoài và kinh tế vĩ mô tại Việt Nam.

• TIN QUỐC GIA

• ĐẦU TƯ

• TƯ VẤN ĐẦU TƯ

• NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG

• TRÒ CHUYỆN CÙNG 

  DOANH NHÂN

• NHỊP ĐẬP KINH DOANH

• CHUYỂN ĐỔI SỐ

• ĐẦU TƯ Y TẾ

• BẤT ĐỘNG SẢN

• TIỀN TỆ

• ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

• BÌNH ĐẲNG GIỚI

• PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

• BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

• CẬP NHẬP SỐ LIỆU

• TIMEOUT

• TIMEOUT: Cập nhật những 
thông tin, trào lưu mới nhất, hấp 
dẫn nhất, và sành điệu nhất hàng 
tháng về thị trường bất động sản 
du lịch, du lịch sang trọng, giải trí, 
thể thao, mua sắm, chăm sóc sức 
khỏe, sắc đẹp, thể thao đẳng 
cấp,… tại Việt Nam và thế giới.



 

KHU VỰC PHÁT HÀNHĐỘC GIẢ

 

  

KÍCH THƯỚC 4 MÀU           1 MÀU

Tràn trang (42,1cm x 30,6cm - tràn lề hoặc 39cm x 27,1cm)

1/2 trang ngang (20cm x 27,1cm)

1/2 trang đứng (28cm x 18cm)

¼ trang (20cm x 13,3cm hoặc 10cm x 27,1cm)

1/8 trang (10cm x 13,3cm)

VND 50.000.000 VND 33.000.000

VND 30.000.000  VND 19.000.000

VND 30.000.000 VND 19.000.000

 VND 16.000.000 VND 11.000.000

VND 6.000.000 VND 9.000.000 

Strip (5cm x 27,1cm) - VND 9.000.000 

VND 6.000.000 -

 

Các nhà đầu tư nước ngoài

Các lãnh đạo doanh nghiệp nước 
ngoài ở Việt Nam

Các đại sứ quán, các tổ chức quốc 
tế, 

Các nhà kinh tế/chuyên gia kinh 
tế người nước ngoài

Các địa phương khác 10%

Nước ngoài 15%

Hà Nội 35%
TP.HCM 40% 
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GIÁ CHƯA BAO GỒM 10% VAT

,



LIÊN HỆ
ĐẶT QUẢNG CÁO
Email:booking@bookingquangcao.com.vn  
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Tel: 028 6282 5186   -   0937 231 258 
 


