
lưu ý:

Khách hàng cung cấp mẫu. Bảng giá trên không bao gồm chi phí thiết kế
Hạn chót đăng ký lich quảng cáo: 10 ngày trước ngày phát hành tạp chí
Hạn chót hủy lịch quảng cáo: 15 ngày trước ngày phát hành tạp chí
Chi phí thêm 20% nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt về vị trí, kích thước ngoài quy định
Chi phí thêm 10% ở các vị trí trang 01, 03, 05, 07, 09
Riêng với LOGO, giá gấp đôi nếu khách hàng yêu cầu vị trí đặc biệt

bảng giá Quảng Cáo trên tẠp ChÍ kiến trúC & đời sỐng (GIÁ CHƯA CÓ VAT - ÁP DỤNG TỪ  THÁNG 1-2015)

vỊ trÍ kÍCh thưỚC (cm) giá một kỲ đĂng (vnđ)

trang bÌa

Bìa 2  23 x 29 24.200.000
Bìa 3 23 x 29 22.000.000
Bìa 4 23 x 29 26.400.000

trang ruột

Trang 1 21 x 27 20.000.000
Nguyên trang 21 x 27 18.500.000

2/3 trang ngang 21 x 18 14.900.000
2/3 trang đứng 14 x 27 14.900.000

1/2 trang ngang 21 x 13.5 10.600.000
1/2 trang đứng 10.5 x 27 10.600.000

1/3 trang ngang 21 x 10 7.200.000
1/3 trang đứng 6.5 x 27 7.200.000

1/4 trang ngang 21 x 6.5 5.500.000
1/4 trang đứng 10.5 x 13.5 5.500.000

Chân trang 21 x 4 3.850.000
danh thiếp 10.5 x 6.5 2.550.000
logo 6.5 x 4 900.000

  số trang 100 trang    khổ báo: 23 x 29 (cm)    giấy couché matt    in 4 màu chất lượng cao  

  phát hành ngày 5   số lượng phát hành: 50.000 cuốn/kỳ    giá bán: 25.000 vnđ/cuốn

kt&đs phụC vụ tất Cả những nhu cầu của bạn đọc 
về tư vấn, mua sắm, thẩm mỹ liên quan đến 
nhà cửa, nội thất và không gian sống.

kt&đs là Cầu nỐi giới thiệu đến bạn đọc những 
sản phẩm, dịch vụ liên quan đến xây dựng, 
thiết kế, thi công, trang trí nhà cửa nội thất... 

kt&đs luôn Cập nhật và giới thiệu những thay 
đổi trong xu hướng thẩm mỹ, trong lĩnh vực 
kiến trúc, xây dựng trong nước và trên thế giới.

tỉ lệ tiêu thụ 

tẠp ChÍ kt&đs 

Qua CáC kênh 

phân phỐi

40% bạn đọc đặt báo dài hạn
20% phân phối qua kênh phát hành báo chí Trung Ương
40% tiêu thụ tại các sạp báo

60%

20%

10%
10%

Hà Nội và các 
tỉnh phía bắc 

Đà Nẵng và 
các tỉnh miền Trung

Cần Thơ và 
các tỉnh 
phía Nam

TP.HCM 
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FERNANDO CARUNCHO 
NHỮNG KHU VƯỜN TRIẾT HỌC

CÂY XANH
ánh sáng và gió

BẢO TÀNG 
ANH
ấn tượng 
kiến trúc

thư
nươngvào

E: booking@bookingquangcao.com.vnHotline:  0937.231.258    |    08.6282.5186


