
Xu hướng 
về mobile tại Việt Nam 

Dân số Việt Nam 90,7 triệu dân 
trong đó 31% dân cư ở thành thị 

Người dụng internet: 39,8 triệu 
chiếm 44% dân số Việt Nam 

Thuê bao di động: 128,3 triệu thuê 
bao trong đó 20% sử dụng smart 
phone 

Tỷ lệ người dùng di động truy 
cập internet: 36% dân số 

Nguồn Wearesocial 2015 



Nguồn Nielsen 2014 

Kết nối nhiều hơn 
Người dùng ngày càng 
kết nối internet nhiều hơn, 
trung bình 15.5 giờ mỗi 
tuần.  
Số lượng smartphone 
truy cập internet hiện tại 
gấp 04 lần ba năm trước. 

Đa dạng thiết bị hơn 
Người dùng sở hữu 
smartphone tăng gấp 07 
lần so với ba năm trước và 
họ truy cập internet với 
nhiều thiết bị khác nhau. 

Xu hướng 
về mobile tại Việt Nam 



Xu hướng 
về mobile tại thị trường Việt Nam 

Nguồn Nielsen 2014 

Số giờ trung bình mỗi tuần người dùng dành cho 
đọc báo Online bằng thiết bị di động là 7.9 giờ 

Smartphone là thiết bị được người dùng sử dụng để 
truy cập internet nhiều nhất. 



Giới thiệu báo Ngoisao.net 



Giới thiệu 
về báo điện tử Ngôi Sao 

Là tờ báo điện tử đầu tiên khai thác mạnh về hậu trường của làng giải trí trong nước và quốc tế với cách 
thức đưa tin mới mẻ 

Nguồn Google Analytics 

Hour of day 



Demo Top và Bottom banner 

Top expand banner Bottom banner 

Top banner 

Link demo quảng cáo: http://goo.gl/ZvccZ2  



 
Large và Article banner 

Article banner 
bài viết 

Large banner 
trang chủ 

Link demo quảng cáo: http://goo.gl/wt0kqA  



 
Sticky banner trên mobile 

Sticky banner Sticky expand banner 

Sticky banner dính ở cuối màn 
hình, chỉ xuất hiện khi vừa cuộn 
trang. Quảng cáo sẽ xuất hiện 6s rồi 
biến mất nếu độc giả không Click 
vào. 
Sticky expand banner khi Click vào 
nút mở rộng thì banner mở rộng ra 
kích thước 320x250. 

Link demo quảng cáo: http://goo.gl/lvmsLi  



 
Inpage Full Screen banner 

 
Inpage  banner xuất 

hiện khi  đọc tin 

Độc giả scroll xuống   banner 
tràn màn hình 

Link demo quảng cáo: http://goo.gl/crZV6m  

Inpage xuất hiện tự nhiên như  
ảnh background bài viết 



 
Box:  

Có thể 
Bạn quan 
tâm - link 

tin bài 



Tin link box tài trợ trên trang 
chủ báo Ngôi Sao, vị trí  catwalk 
10 – 11 trang chủ giao diện 
mobile 

Tin link Box tài trợ trên mobile 



Dịch vụ gia tăng 
thiết kế và tư vấn sản phẩm quảng cáo hiệu quả 

Quảng cáo Rich Media tích hợp ảnh động, hiệu ứng, Video, fanpage và nhiều chức năng 
tương tác cao cấp khác, mang đến trải nghiệm cho người dùng một cách hiệu quả. 

Demo quảng cáo richmedia trên mobile 



Báo giá 

Nhóm 
chuyên mục 

Đơn giá theo tuần (CPD)  
VND/tuần 

Cơ chể chia sẻ 05 theo user 

Theo CPM:  
VNĐ/CPM 

Theo CPC: 
 Tin link Box tài trợ 

VNĐ/Click 

Top Bottom Large Article Sticky Inpage CPC 

Nạp tiền 
trước khi 

chạy Ngôi sao 15,000,000  10,000,000  20,000,000  30,000,000  15,000  45,000  1,500 

Box Có thể 
bạn quan tâm 

Đưa link liên quan vào Box, giá 1,000,000 đồng/link/ngày 

Lưu ý: giá trên chưa bao gồm VAT 

>> Liên Hệ quảng cáo                                   Hotline 0937.231.25 |                     booking@bookingquangcao.com.vn


