
 
 
 

 

THÔNG TIN VỀ BÁO BÓNG ĐÁ 
Màu sắc: 

Báo Bóng Đá in 2 màu trên trang nội dung và 4 màu trên trang quảng 
cáo. Trang quảng cáo gồm 4 trang: 5, 8, 17 và 20 nằm liền kề với trang 
nội dung.

Nội Dung phong phú: Thông tin nóng hổi về tình hình thể thao trong 
nước và nước ngoài, đặc biệt là Bóng đá.
 
Giá bán   : 4.800đ/tờ

Số lượng phát hành : 350.000 bản/ngày

Độc giả: 

Độc giả của Báo Bóng Đá 95% là nam giới trí thức ở độ tuổi từ 20 đến 
55, có thu nhập từ khá đến cao trong xã hội.

Phạm vi Phát hành: 

Báo Bóng Đá phát hành liên tục từ thứ 2 đến chủ nhật trên toàn quốc.
Phân bổ: Khu vực TP HCM: 50% 

Hà Nội: 40%   
Các tỉnh thành khác:10%   

Hãy gọi cho chúng tôi nếu quý vị cần biết thêm thông tin, chúng tôi rất 
hân hạnh và luôn sẵn sàng phục vụ.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!
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BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO BÓNG ĐÁ 

      

Đơn vị tính: VNĐ 

 

KÍCH THƯỚC 
Miền Nam và Miền Bắc  Miền Bắc hoặc Miền Nam  

Quảng cáo Bài PR Quảng cáo Bài PR 

Toàn trang 
(27 x 38 cm) 50.000.000  40.000.000 25.000.000 20.000.000 

1/2 trang ngang 
(27 x 18 cm) 25.000.000 20.000.000 13.000.000 10.000.000 

1/4 trang đứng 
(13 x 18 cm) 13.000.000 10.000.000 7.000.000 5.500.000 

1/8 trang ngang 
(13 x 9 cm) 7.000.000 5.500.000 4.000.000 3.000.000 

Chân trang 
nội dung 

(27 x 2,5 cm) 
3.000.000    

 

GHI CHÚ: 
 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

1/2 trang ngang 

(27 cm x 18 

cm) 

- Giá trên áp dụng cho quảng cáo 4 mầu. 

- Giá trên chưa bao gồm VAT 10%, phí thiết kế và viết bài nếu có.

 - Khi đăng quảng cáo phải có giấy phép quảng cáo 

- Phí cộng thêm áp dụng cho diện tích khác biệt : 20% 

-  Phí cộng thêm áp dụng cho trang phải: 10% 
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1/8 trang ngang 

 

(13 cm x 9 cm)
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