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Thống kế Google  Analytics 

02

Page views (lượt/tháng)

29,042,080
Visits (lượt/tháng)

10,932,338
Time on site

4’ 25”

40%

30%

20%

Hà Nội

HCM

Nơi khác

PHÂN BỔ VÙNG MIỀN

50%

ĐỘC GIẢ CHÍNH
Phụ nữ quan tâm đến sức khỏe, 
kiến thức về gia đình.

(*) Số liệu được cập nhật tháng 10.2014
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Áp dụng từ ngày 1-5-2015

Mô tả Đơn giá (VNĐ) Ghi chú Chi phí sản xuất

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Vị trí 1 trang chủ 02 tiếng

Vị trí 5 trang chủ 02 tiếng

Vị trí 1 chuyên mục 02 tiếng 

Vị trí 4 chuyên mục 03 ngày

Vị trí 1 tiểu mục

Trang chủ
Trang chuyên mục

Trang chủ
Trang chuyên mục

Trang chủ
Trang chuyên mục

Trang chủ
Trang chuyên mục

Trang chủ
Trang chuyên mục

Chi phí viết bài 
5,000,000 VND

Chi phí viết bài 
3,000,000 VND

22.000.000

17.000.000

14.000.000

11.000.000

8.000.000

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: 

Vị trí 2 trang chủ 02 tiếng

Vị trí 5 trang chủ 02 tiếng

Vị trí 1 chuyên mục 02 tiếng

Vị trí 4 chuyên mục 03 ngày

Vị trí 1 tiêu mục

Vị trí 3 trang chủ 02 tiếng

Vị trí 5 trang chủ 02 tiếng

Vị trí 1 chuyên mục 02 tiếng

Vị trí 4 chuyên mục 03 ngày

Vị trí 1 tiểu mục

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: 

Vị trí 4 trang chủ 02 tiếng

Vị trí 6 trang chủ 02 tiếng

Vị trí 1 chuyên mục 02 tiếng

Vị trí 4 chuyên mục 03 ngày

Vị trí 1 tiểu mục

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: 

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: 

Vị trí 5 trang chủ 02 tiếng

Vị trí 1 chuyên mục 02 tiếng

Vị trí 1 tiểu mục

Vị trí 4 tiểu mục 03 ngày

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: 

* Giá chưa bao gồm VAT
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Áp dụng từ ngày 1-5-2015

Mô tả Đơn giá (VNĐ) Ghi chú Chi phí sản xuất

Loại 6

Loại 7

Loại 8

Loại 9

Tài trợ 
Chuyên đề 
hot nổi bật 
trang chủ

Tài trợ 
phòng mạch 
online

Tài trợ 
chuyên mục  
Lấy ý kiến 
bạn đọc

Vị trí 6 trang chủ 02 tiếng

Vị trí 2 chuyên mục 02 tiếng

Vị trí 1 tiểu mục

Vị trí 4 tiểu mục 03 ngày

Trang chuyên mục

Trang chủ
Trang chuyên mục

Trang chủ

Trang chủ

Trang chủ

Chi phí viết bài mới 
1,000,000 VND

5,500,000 

3,500,000 

2,500,000

1,500,000

50,000,000 

50,000,000 

30.000.000 

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: 

Vị trí 1 chuyên mục 02 tiếng

Vị trí 1 tiểu mục

Vị trí 4 tiểu mục 03 ngày

Vị trí 2 chuyên mục 03 tiếng

Vị trí 2 tiểu mục

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: 

50 triệu/1 tuần

Số lượng bài 7 bài

Chuyên đề hot nổi bật trang chủ

Đặt box thông tin sản phẩm hoặc công ty 
trong phần trả lời trong vòng 1 tuần cùng 
14 câu hỏi liên quan đến sản phẩm chia 
đều cho 1 tuần

Phòng mạch online

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: 

Vị trí 3 chuyên mục

Vị trí 3 tiểu mục

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau: 

(1 tuần)

Lấy ý kiến bạn đọc

* Giá chưa bao gồm VAT
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CHÚ THÍCH

Chi phí viết bài mới: Là chi phí biên tập viên viết bài khi khách hàng đã cung cấp đầy đủ mọi thông tin liên quan tới bài viết.

Chi phí này không bao gồm: công tác phí, phí thu thập thông tin và chi phí sản xuất bài viết

Chi phí chỉnh sửa: Là chi phí biên tập viên chỉnh sửa, biên tập lại nội dung bài PR cho phù hợp với các tiêu chí của báo.

Chi phí sản xuất bài: bao gồm các chi phí: Phí chụp hình, phí cho các công cụ kĩ thuật phục vụ quá trình sản xuất bài v.v.

DỊCH VỤ GIA TĂNG TRÊN BÀI VIẾT

1

2

3

4

Thêm Video Clip

Thêm ảnh

Thêm tin liên quan ( tối đã 3 tin)

1,000,000 VNĐ / 1 lần / 1 Clip

500,000 VNĐ / 3 ảnh

300,000 VNĐ / 1 tin bài liên quan
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Demo vị trí bài PR
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TRANG CHỦ

Vị trí 
Số 1

Vị trí 
Số 2

Vị trí 
Số 3

Vị trí 
Số 4

Vị trí 
Số 6

Vị trí 
Số 5

Phòng mạch 
online

Chuyên đề
HOT nổi bật

Vị trí 
Số 7
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CHUYÊN MỤC

Vị trí 
Số 1

Vị trí 
Số 2

Vị trí 
Số 3

Vị trí 
Số 4
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