
GUIDE
SALES KIT

VIETNAM IN YOUR HAND

Bạn là người bản xứ hay khách phương xa, là doanh 
nhân hay khách du lịch... nhu cầu khám phá về văn hóa, 
du lịch, ẩm thực và cả những nơi nghỉ dưỡng lý tưởng 
luôn là một điều lý thú và khát khao trong mỗi chúng ta. 
HERITAGE GUIDE  chính là người bạn đồng hành trong 
mỗi chuyến đi, HERITAGE GUIDE  luôn mang đến cho 
bạn sự trải nghiệm và những kinh nghiệm quý báu trong 
lĩnh vực dịch vụ, du lịch, giải trí... độc đáo, mới lạ, hấp 
dẫn của Việt Nam.

GUIDEGIỚI THIỆU

TẠI SAO CẦN QUẢNG CÁO TRÊN 
HERITAGE GUIDE
n Thiết kế nhỏ gọn, khách dễ dàng mang theo bên người 
n Số lượng phát hành và độc giả lớn nhất Việt Nam.
n Đối tượng độc giả đa dạng : khách du lịch, doanh nhân, 
người nước ngoài sống tại Việt Nam...
n Phát hành miễn phí trên các chuyến bay của Vietnam 
Airlines, các phòng vé và các văn phòng đại diện của 
VNA tại hơn 20 quốc gia trên thế giới
n Vietnam Airlines đã phủ rộng mạng bay đến hơn 20 
điểm đến nội địa và hơn 43 điểm đến quốc tế tại Châu 
Âu, Châu Úc và Châu Á.

CƠ CẤU HÀNH KHÁCH

PHÁT HÀNH
n Số lượng phát hành : 75.000 bản/tháng   
n Ngày phát hành : ngày 15 hàng tháng
n Kích thước ấn phẩm : 95 x 240mm

GUIDEPHÁT HÀNH

CHUYÊN MỤC
n Travel Tips: những thông tin bổ ích cho các chuyến đi 
của bạn.
n Entertainment: những địa điểm vui chơi, giải trí, thư 
giãn không thể bỏ qua.
n Sightseeing:  những thắng cảnh nổi tiếng khiến bạn 
phải trầm trồ.
n Stay Here:  nơi dừng chân lý tưởng cho những chuyến 
đi của bạn.
n A Special Place:  khám phá những điều độc, đặc biệt, 
thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên.
n Dining out:  nơi để bạn có thể chứng tỏ được sự sành 
điệu trong ẩm thực.
n Lifestyle: những điều kỳ thú trong cuộc sống đang chờ 
bạn khám phá.
n Shopping Guide: những địa chỉ mua sắm đáng tin 
cậy
n Listings: danh sách địa chỉ hữu ích của các dịch vụ du 
lịch, giải trí, ăn uống, nghỉ ngơi.

Theo ñoä tuoåi 

Muïc ñích chueán ñi 

67%  dưới 50 tuổi

49%  công việc

33%  trên 50 tuổi

35%  du lịch 16%  khác

AVAILABLE ON ALL VIETNAM AIRLINES FLIGHTS



GUIDEBẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO  HERITAGE GUIDE

Loại quảng cáo      Giá (VNĐ) 

Nguyeân trang   

Bìa 1                                84.000.000 

Bìa 2                                63.000.000 

Bìa 3                                63.000.000 

Bìa 4                                75.000.000 

Trang thường                  42.000.000 

Quaûng caùo nhoû   

1/2 trang                   23.000.000 

1/4  trang                   12.500.000 

1/8 trang                     7.000.000 

Quảng cáo listing                     2.500.000 

Kỳ đăng           Mức chiết khấu           Thời hạn hợp đồng

1 kỳ

2 kỳ   5%  3 tháng

3 kỳ   5%  6 tháng

4 kỳ   10%  8 tháng

5 kỳ   10%  10 tháng

6 kỳ   10%  12 tháng

7 kỳ   15%  14 tháng

8 kỳ   15%  16 tháng

9 kỳ   15%  18 tháng

10 kỳ   20%  20 tháng

11 kỳ   20%  22 tháng

12 kỳ   20%  24 tháng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
n Mức giá bán trên chưa bao gồm thuế GTGT. 
n Mức giá trên không bao gồm các công việc về thiết 
kế, chấm, sửa ảnh, in thử hay bất cứ chi phí sản xuất nào 
khác. 
n Các quảng cáo nếu lựa chọn vị trí sẽ phải trả thêm 5% 
phí chọn chỗ. 
n Tạp chí Heritage được quyền biên tập, phê duyệt nội 
dung quảng cáo theo mục đích của ấn phẩm.
n Không áp dụng các quảng cáo dưới hình thức xé ấn 
phẩm. 

MỨC GIẢM GIÁ VÀ THỜI HẠN ÁP DỤNG

GUIDEQUY ĐỊNH VỀ QUẢNG CÁO

LOẠI QUẢNG CÁO      

Bìa 1

Nguyên trang - tràn trang (1)
Nguyên trang có khung (2)     

1/2 trang (3)       

1/4 trang (4)                     

1/8 trang (5)           

Quảng cáo listing

KÍCH THƯỚC

79mm x 190mm

95mm x 240mm

79mm x 224mm     

79mm x 102mm      

79mm x 50mm

38mm x 50mm 

4 dòng

QUY ĐỊNH VỀ QUẢNG CÁO
Quaûng caùo baøi vieát
n Tạp chí thiết kế, biên tập và biên dịch sang tiếng anh 
theo phong cách của Heritage Guide, khách hàng cung cấp 
thông tin và hình ảnh.
n Dung lượng chữ: 250 từ/trang
n Hình ảnh: 2-3 ảnh/ trang
n Thời hạn cung cấp thông tin và hình ảnh: 20 ngày trước 
ngày phát hành

Quaûng caùo hình aûnh
n 
định dạng PDF, TIFF, JPG, độ phân giải từ 300dpi trở lên, 
hệ màu CMYK.
n 

Quaûng caùo thoâng tin ñòa chæ (listing)
n Khách hàng cung cấp thông tin tên thương hiêu (công ty, 
nhà hàng...), địa chỉ, điện thoại, fax, website
n Thời hạn cung cấp thông tin: 15 ngày trước ngày phát 
hành

KÍCH THƯỚC QUẢNG CÁO

(1) (2)

(3)

(4)

(5) (5)


