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BANNER PC

VỊ TRÍ KÍCH THƯỚC GIÁ/TUẦN

TOP PC 980x250 30,000,000

Background 1920x1080 40,000,000

Right 1 300x600 25,000,000

Right 2 300x600 15,000,000

Right 3 300x600 10,000,000

Mid 728x90 20,000,000

Bottom 728x90 10,000,000

Background 
Sync

Background +
Right 1 50,000,000

Full TOP Top PC +
Top Mobile 50,000,000

* Banner hiển thị ở Trang chủ và tất cả các Trang chi tiết trên PC
* Các vị trí banner đều chia sẻ 03
* Báo giá chưa bao gồm %VAT 

Background Banner Background Sync 
Banner



BANNER MOBILE

VỊ TRÍ KÍCH THƯỚC GIÁ/TUẦN

TOP Mobile 414x207 28,000,000

Mid  Mobile 300x250 20,000,000

Bottom 300x250 10,000,000

* Banner hiển thị ở Trang chủ và tất cả các Trang chi tiết trên Mobile
* Các vị trí banner đều chia sẻ 03
* Báo giá chưa bao gồm %VAT 



Quy định chung về banner
• Ký hợp đồng và thanh toán 100% trước khi chạy quảng cáo 7 ngày
• Gửi file banner quảng cáo trước thời điểm đăng banner 3 ngày
• Giá banner độc quyền = đơn giá của vị trí đó x 2.5
• Giá banner video/TVC = đơn giá của vị trí đó x 1.5
• 1 tuần bắt đầu từ 0h00 ngày thứ 1 và kết thúc vào 23h59 ngày thứ 7.
• Nếu thời gian chạy quảng cáo dưới 7 ngày sẽ tính giá là 1 tuần
• Các đơn giá không bao gồm công thiết kế, resize banner

Quy định kỹ thuật
• Chế độ chia sẻ: Mỗi banner của một khách hàng xuất hiện độc quyền 
ngẫu nhiên theo lượt xem của độc giả tại cùng vị trí banner đó.
• Tổng dung lượng của banner không được vượt quá 250kB
• Ảnh, creative phải được tối ưu dung lượng cho web.
• Các định dạng banner: JPEG, GIF, hoặc HTML5.
• Banner HTML
  ◦ Phải có thẻ <meta> định dạng kích thước banner
  ◦ Script liên quan phải lưu trữ cùng thư mục với file HTML
  ◦ Vị trí hiển thị nội dung phải có padding và margin bằng 0
  ◦ Tuân thủ thẻ gắn click tag
 ◦ Khuyến cáo text và vector dùng trong banner nên chuyển về định 
dạng hình ảnh
 ◦ Không dùng các thư viện javascript, các hiệu ứng khiến cho trình 
duyệt của người đọc sử dụng CPU cao, gây giật lag
 ◦ Khuyến cáo sử dụng Adobe Animate để làm banner HTML5

QUY ĐỊNH BANNER

https://docs.google.com/document/d/1yW39SKOsUFEft_CAVjRDVIIGm6VHXfkGEf-FLRQ7Zos/edit
https://docs.google.com/document/d/1yW39SKOsUFEft_CAVjRDVIIGm6VHXfkGEf-FLRQ7Zos/edit


BÀI PR

HẠNG MỤC VỊ TRÍ GIÁ/ BÀI

Bài PR
Hiển thị tại trang chủ Otosaigon 
Tặng kèm 01 fanpage post
KPI: 15,000 views

17,000,000

Gói PR + Social
Hiển thị tại trang chủ Otosaigon 
Tặng kèm 01 fanpage post + 01 group post
KPI: 20,000 views

20,000,000

E-magazine Hiển thị tại trang chủ Otosaigon
Chưa bao gồm chi phí design, video 30,000,000

Bài Sticky Pin top tại box hãng xe/ box chuyên mục 
trong 01 tháng 15,000,000

Bài Sticky BĐS Pin top tại Box Bất động sản trong 01 tháng 20,000,000

Tin tài trợ Đăng bài tại box Tin tức thị trường Ô tô và Box Khuyến 
mãi - Bảng giá xe ô tô 4,000,000

Sản xuất 
Bài giới thiệu

Khách hàng cung cấp content angle và hình ảnh. Bài 
viết tối đa 1600 từ 3,000,000

Sản xuất
Bài đánh giá xe

Khách hàng giao xe hơn 02 ngày để lái thử, chụp hình 
trong TP HCM. Bài viết tối đa 3000 từ, 10 ảnh. Trường hợp 
phải đi xa hơn, Khách hàng chịu chi phí phát sinh

10,000,000

Bài e-magazine

* Bài PR hiển thị tại vị trí Feature, ở trang chủ otosaigon tối thiểu 2 tiếng (Vị trí top 3).
* Sau đó, bài PR trôi xuống vị trí bài viết thường và sắp xếp theo thời gian xuất bản.
* Bài PR sử dụng tối đa 10 hình ảnh và chèn 1 link trong bài.
* Báo giá chưa bao gồm % VAT

Sticky postBài PR

https://docs.google.com/document/d/1yW39SKOsUFEft_CAVjRDVIIGm6VHXfkGEf-FLRQ7Zos/edit
https://docs.google.com/document/d/1yW39SKOsUFEft_CAVjRDVIIGm6VHXfkGEf-FLRQ7Zos/edit


FANPAGE - GROUP OS

CHANNEL ĐƠN VỊ KPI ĐƠN GIÁ

Fanpage Otosaigon post 50.000 reach
+ 1.000 tương tác 10,000,000

Fanpage Otosaigon video post
cross post 50.000 reach 15,000,000

Fanpage ATGT post
25.000 reach
+ 1.000 tương tác 10,000,000

Group post 
Otosaigon, Trên đường 
thiên lý, Bạn hữu đường xa

group 
post 15.000 reach 7,000,000

Pin top bài post tuần +25.000 reach 5,000,000

Thay Cover Fanpage, Group tuần 25.000 reach 5,000,000

* Click vào từng channel social để xem chi tiết về từng fanpage, group
* Nội dung bài post và hình ảnh do Khách hàng cung cấp
* Otosaigon có thể chạy quảng cáo cho bài đăng của Khách hàng
* Báo giá chưa bao gồm % VAT

Pin TopCover Fanpage, GroupFanpage post

https://www.facebook.com/otosaigon
https://www.facebook.com/otosaigon
https://www.facebook.com/atgt.vhgt
https://www.facebook.com/groups/otosaigon.fb
https://www.facebook.com/groups/otosaigon.news
https://www.facebook.com/groups/otosaigon.news
https://www.facebook.com/groups/1226371327808635
https://docs.google.com/document/d/1yW39SKOsUFEft_CAVjRDVIIGm6VHXfkGEf-FLRQ7Zos/edit


HẠNG MỤC DEMO ĐƠN GIÁ

Chuyên trang sự kiện xe LINK DEMO 50,000,000

Chuyên trang lái thử xe LINK DEMO 50,000,000

Cuộc thi online LINK DEMO 50,000,000

Minigame LINK DEMO 50,000,000

Khác                     Liên hệ     

YOUTUBE - TIKTOK OS
YOUTUBE ĐƠN VỊ CHI TIẾT ĐƠN GIÁ

Đánh giá xe video
Khách hàng giao xe từ 3 ngày để lái thử đi 
xe ở phía Nam. Video có flycam thời lượng 
dưới 15 phút. KPI: 50K views

80,000,000

Giới thiệu xe video
Khách hàng giao xe từ 1 ngày để lái thử, 
quay phim. Thời lượng video dưới 6 phút. 
KPI: 30K views

30,000,000

Giới thiệu cửa 
hàng, sản phẩm

video
Khách hàng cung cấp kịch bản. Quay tại 
khu vực TP. HCM. Thời lượng video dưới 
10p.

15,000,000

Livestream video
Livestream về các chủ đề, chuyên đề theo 
nội dung yêu cầu từ Khách hàng. Lồng 
ghép giới thiệu, truyền thông sản phẩm.

50,000,000

Tiktok video Video dưới 1 phút. Quay tại khu vực 
TP.HCM. 20,000,000

Video + PR
Đánh giá xe

video
+ bài pr

Video đánh giá xe + sản xuất và hiển thị 
bài PR đánh giá xe theo hành trình trên 
trang chủ otosaigon

90,000,000

Video + PR
Giới thiệu xe

video
+ bài pr

Video giới thiệu xe +  sản xuất và hiển thị 
bài PR giới thiệu xe trên trang chủ 
otosaigon

40,000,000

Video + tiktok
Đánh giá xe

video youtube
+ video tiktok

Video đánh giá xe + sản xuất thêm video 
tiktok theo hành trình 90,000,000

Video + tiktok
Giới thiệu xe

video youtube
+ video tiktok

Video giới thiệu xe + sản xuất thêm video 
tiktok 40,000,000

* Video phát hành trên Channel  Youtube Otosaigon, 100K subscribers
* Trong trường hợp có yêu cầu đặc biệt, phát sinh đạo cụ, diễn viên, hoặc di chuyển tới các địa điểm xa, khó khăn về đi lại, 
Khách hàng sẽ chịu chi phí di chuyển, vận chuyển, ăn uống, nhà nghỉ... phát sinh.
* Báo giá chưa bao gồm % VAT

https://drive.google.com/file/d/1Ha86KQhRPQKkZIJRPPsZT3SjvUtUZ5qg/view
https://www.otosaigon.com/event/test-drive-subaru-forester/
https://www.otosaigon.com/forums/cuoc-thi-anh-xe-nhung-chuyen-di-2020.352/
https://www.otosaigon.com/threads/tham-gia-minigame-hung-khoi-moi-ngay-cung-toyota-raize-nha-n-qua-gia-tri.9029073/
https://www.youtube.com/c/otosaigon

