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Kỳ Doanh nhân- ấn phẩm của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp 
(VCCI) là kênh thông tin chính thức để các doanh nghiệp, doanh 
nhân, nhà đầu tư… có thể cập nhật những thông tin mới về cơ chế 
chính sách, cơ hội hợp tác đầu tư, cập nhật giới thiệu các chân 
dung doanh nhân mới thành công trong kinh doanh, những cống 
hiến, đóng góp của giới doanh nhân vào công cuộc xây dựng đất 
nước.Với mỗi một chuyên mục mang định hướng cụ thể, Doanh 
nhân mới đã và đang thể hiện được dấu ấn, bản sắc và mục tiêu 
của Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính Trị về “xây dựng và phát 
huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Website: https://diendandoanhnghiep.vn/
.

Định dạng:
- Khổ báo: Ngang 21 cm x Dọc 28,5 cm
- Số trang: 70 trang
- Giá bán: 36.000 đồng

Phát hành: 01 kỳ/ tháng, trên toàn 
quốc. Số lượng: 10.000 tờ



BÁO GIÁ ĐĂNG QUẢNG CÁO 

Trang chuẩn 

21 cm x 28,5 cm 

½ trang      

21 cm x 14 cm 

Logo 4 cm x 6 cm 

DIỆN TÍCH 
(Ngang x dọc) 

ĐƠN GIÁ 

4 MÀU 

I. Bìa 4

Nguyên trang 25.000.000

Trang bìa gập 45.000.000 

II. Bìa 2; Bìa 3

Nguyên trang     20.000.000

III. Trang ruột

Nguyên trang     15.000.000

Trang đôi 25.000.000

1/2 trang 8.000.000

Logo 1.000.000

IV. Gói truyền thông

Bìa + 4 trang bài PR:          70.000.000 

4 trang bài PR:          50.000.000   

Ghi chú: 

➢

➢

➢

➢

Đơn vị tính: VNĐ 

Báo giá này chưa bao gồm thuế GTGT 

Thông tin giới thiệu DN áp dụng như báo giá quảng cáo 

Maquette khác kích thước chuẩn cộng thêm 30% chi phí 


