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NỘI DUNG
ẨM THỰC
✓ Công thức món ăn ngon, 

sáng tạo với thực đơn 
phong phú và đa dạng.

✓ Thực phẩm an toàn, ăn 
uống thông minh. 

✓ Chuẩn bị thực đơn cho  
gia đình

✓ Câu lạc bộ làm bánh.  
✓ Blog ẩm thực.
✓ Điểm hẹn ẩm thực. 
✓ Giao lưu, chia sẻ, học hỏi 

các món ăn độc đáo và hấp 
dẫn từ những thành viên 
cộng đồng bepgiadinh.com 
đam mê ẩm thực.

SỨC KHỎE & DINH DƯỠNG
✓ Đẹp là khỏe. Khỏe là đẹp.  
✓ Dinh dưỡng thông minh 

cho từng đối tượng trong 
gia đình.

✓ Lời khuyên từ bác sĩ và các 
chuyên gia gia đình về sức 
khỏe và dinh dưỡng.

ẨM THỰC
70%

SỨC KHỎE &  
DINH DƯỠNG

KHÁC

20%

10%

Website hàng đầu Việt Nam dành cho  
người yêu thích ẩm thực

 ✓ Hơn 500.000 lượt truy cập trong 1 tháng

 ✓ Có hơn 190.000 thành viên & mỗi tháng hơn  
1.000 thành viên mới

 ✓ Trang cộng đồng với lượng công thức món ăn 
được chia sẻ lớn nhất Vệt Nam

 ✓ Sở hữu trang Facebook với hơn 50.000 fans, 
lượt like tăng mỗi ngày

/  Giới thiệu  / 

ĐỘC GIẢ 

THU NHẬP 
TRUNG BÌNH 
KHÁ TRỞ LÊN

YÊU 
NẤU 

ĂN

TUỔI ĐỜI
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SỐNG TẠI 
THÀNH THỊ

NHÂN VIÊN 
VĂN PHÒNG

THÍCH 
CHĂM SÓC 
GIA ĐÌNH 90% 10%

THÀNH VIÊN NHẬN XÉT GÌ 
VỀ BEPGIADINH.COM?

Nguồn: Khảo sát ý kiến độc giả 
bepgiadinh.com tháng 10/2013

84%
hài lòng với website 
bepgiadinh.com 92%

thích bepgiadinh.com 
vì có nhiều công thức 
món ăn mới

 ✓ Xếp hạng trong top 3 website về 

nấu ăn tại Việt Nam

 ✓ Là website ẩm thực duy nhất xây 

dựng hệ thống gởi newsletter hàng 

tuần cho thành viên

 ✓ Thường xuyên tổ chức nhiều hoạt 

động tương tác với thành viên và 

cộng đồng

3 LÝ DO BẠN NÊN CHỌN  
BEPGIADINH.COM
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Các hình thức tiếp thị khác

HẠNG MỤC MIÊU TẢ
ĐƠN VỊ 

TÍNH
       ĐƠN GIÁ
                 (VNĐ)

Tài trợ kết quả tìm kiếm - Search Sponsor Nằm ở vị trí “top 16” trong trang chuyên mục. Tháng 6.000.000

E-Newsletter (quảng cáo Banner) Bản tin hàng tuần, gởi đến hơn 20,000 email thành viên Bepgiadinh.com Bản tin 3.000.000

Promotion newsletter Newsletter hàng tuần gởi thông tin khuyến mãi của nhà cung cấp đến 
hơn 20.000 email Bản tin 8.000.000

Facebook - Album ảnh Tiếp cận trên 50.000 fans Facebook của Bepgiadinh.com. Mỗi album 
tối đa 6 hình ảnh. Album 5.000.000

Facebook - Status, note Tiếp cận lượng thành viên đông đảo của Fanpage Bếp Gia Đình Status/ Note 5.000.000

Bài viết PR < 800 từ + 8 hình ảnh Bài 6.000.000

Tin tức khuyến mãi < 300 từ + 3 hình ảnh Bài 4.000.000

Đăng Video Clip Clip 6.000.000

Mở sub-menu, chuyên mục riêng 
dành  cho nhà cung cấp

Sub-menu được duy trì trong 03 tháng,  với tối thiểu 10 bài viết 
do đối tác cung cấp Chuyên mục 40.000.000

Tài trợ công thức món ăn Hiển thị là 01 trong 03 món ăn ở slideshow trang chủ (bài món ăn 
hoàn chỉnh do đối tác cung cấp) Món/ tuần 3.000.000

Thông tin nhà tài trợ xuất hiện trong bài 
món ăn của Bếp Gia Đình

Logo gán vào hình món ăn, tên sản phẩm tài trợ hiển thị trong bài 
hướng dẫn món ăn (bài món ăn có sẵn trên Bếp Gia Đình) Món/ tháng 3.000.000

Bottom banner nhà tài trợ dưới chân bài viết Banner nhà tài trợ xuất hiện dưới chân bài viết phù hợp Bài/ tháng 3.000.000

Dịch vụ làm món ăn, 
Dịch vụ xuất bản cẩm nang món ăn

Bài món ăn (hình ảnh, nội dung) được thiết kế và sản xuất riêng cho 
đối tác. Bếp Gia Đình thực hiện trọn gói tất cả các công đoạn của việc 
xuất bản cẩm nang món ăn theo yêu cầu của đối tác

- Theo yêu cầu 
thực tế

Tổ chức offline Phối hợp với đối tác tổ chức offline. Bếp Gia Đình thực hiện trọn gói 
truyền thông trước, trong và sau sự kiện Offline Tùy sự kiện

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Bảng giá quảng cáo trên website Bepgiadinh.com

VỊ TRÍ
KÍCH THƯỚC
(ngang x cao pixel) CƠ CHẾ

TRANG CHỦ
(VNĐ/tháng)

   CHUYÊN MỤC    
           (VNĐ/tháng)

Banner trượt trái + phải 120 x 440 Chia sẻ 3 30.000.000 25.000.000 

Top banner 728 x 90 Chia sẻ 3 26.000.000 21.000.000 

Banner phải 1 300 x 250 Chia sẻ 3 18.000.000 13.000.000 

Banner phải 2 300 x 250 Chia sẻ 3 17.000.000 12.000.000 

Banner phải 3 300 x 250 Chia sẻ 3 16.000.000 11.000.000 

Banner phải 4 300 x 250 Chia sẻ 3 15.000.000 10.000.000 

Banner phải 5 300 x 250 Chia sẻ 3 14.000.000 9.000.000 

Banner phải 6 300 x 250 Chia sẻ 3 13.000.000 8.000.000 

Banner phải 7 300 x 250 Chia sẻ 3 12.000.000 7.000.000 

Banner phải 8 300 x 250 Chia sẻ 3 11.000.000 6.000.000 

Bottom Banner 640 x 80 Chia sẻ 3 10.000.000 5.000.000 

Magic pop-up corner 250 x 200 Chia sẻ 3 22.000.000 17.000.000 

Pop up (week) 560 x 420 Độc quyền 18.000.000 13.000.000 

Expandable top banner 728 x 300 Độc quyền 31.000.000 21.000.000 

Giá chưa bao gồm 10% VAT

LIÊN HỆ ĐĂNG QUẢNG CÁO E: booking@bookingquangcao.com.vnHotline:  0937.231.258                  |
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/ Giải pháp tiếp thị trực tuyến /

EMAIL MARKETING 
Bepgiadinh.com gởi newsletter 
“Thực đơn trong tuần” đến hơn 
20.000 thành viên. Đây là 
cơ hội cho các nhãn hàng thực 
phẩm quảng bá sản phẩm đến 
thành viên của Bepgiadinh.com 
thông qua các công thức nấu 
ăn được yêu thích bằng cách 
tài trợ công thức hoặc banner 
quảng cáo.

QUẢNG CÁO 
TRỰC TUYẾN 
Thu hút hơn 500.000 
lượt truy cập trong một 
tháng, Bepgiadinh.com  
giới thiệu đến bạn nhiều 
hình thức quảng cáo trực 
tuyến đa dạng, hấp dẫn 
và sinh động. 

Banner trên bepgiadinh.com:
 ✓ Thiết kế đồ họa dạng .gif  hoặc .fla  

(vì .swf không chạy trên iPhone & iPad)
 ✓ Dung lượng không quá 100KB
 ✓ Phải động trong 10 giây

Banner trên newsletter (chỉ chạy được file .gif):
 ✓ Top banner newsletter: 300 x 100 pixel
 ✓ Middle banner newsletter:  468 x 80 pixel

YÊU CẦU KỸ THUẬT VỚI FILE QUẢNG CÁO  ONLINE

SỰ KIỆN 
Các chương trình & hoạt động khác của Bepgiadinh.com

 ✓ Offline câu lạc bộ Bếp gia đình diễn ra thường xuyên
 ✓ Nhiều cuộc thi hấp dẫn thu hút đông đảo thành viên 

tham gia
 ✓ Hợp tác truyền thông cho những nhãn hàng lớn trong 

gameshow, reality show…

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 ✓ Tài trợ công thức món ăn: Sản phẩm của bạn sẽ là 

thành phần không thể thiếu trong các món ăn nổi bật
 ✓ Đăng tin trên Facebook Fanpage: Tin tối đa 100 từ 

và 1 hình ảnh, được đăng 1 lần trên Facebook của Bếp 
Gia Đình

 ✓ Khác( theo yêu cầu thực tế)

THỰC HIỆN MÓN ĂN, 
XUẤT BẢN CẨM NANG MÓN ĂN

 ✓ Bài món ăn (hình ảnh, nội dung) được Bếp Gia Đình 
thiết kế và sản xuất độc quyền cho đối tác.

 ✓ Bếp Gia Đình thực hiện trọn gói việc xuất bản cẩm 
nang từ yêu cầu của đối tác.  

 ✓ Cẩm nang đa dạng với nhiều chủ đề phù hợp, khác 
nhau: nấu ăn, làm bánh, sức khỏe dinh dưỡng, khéo 
tay... được thiết kế hiện đại, bắt mắt. Nội dung ngắn 
gọn, dễ hiểu và cung cấp cho bạn đọc những thông tin 
thiết thực, hữu dụng nhất.

 ✓ Mỗi cuốn cẩm nang nhỏ gọn, có thể đính kèm vào sản 
phẩm, hỗ trợ chiến dịch sampling, tiếp thị… thuận 
tiện để bạn đọc sử dụng, lưu trữ và mang theo. Đây sẽ 
là kênh quảng bá hiệu quả của khách hàng, đưa sản 
phẩm đến đúng người dùng mục tiêu và luôn gợi nhắc 
người tiêu dùng về sản phẩm khi họ đưa ra các quyết 
định mua sắm.

Xuất bản “CẨM NANG 
YÊU BẾP GIA ĐÌNH” - 
phát hành 02 kỳ/ năm.

LIÊN HỆ ĐĂNG QUẢNG CÁO E: booking@bookingquangcao.com.vnHotline:  0937.231.258                  |


