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+  Gần 20 năm phát triển, vẫn luôn là tờ tạp chí hàng đầu về Kiến trúc và Nội thất ở Việt Nam.

+  Quy tụ đội ngũ kiến trúc sư giỏi, có nhiều kinh nghiệm và uy tín để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất 
 về không gian sống của bạn.

+  Cập nhật những xu hướng mới trong thiết kế kiến trúc và trang trí nội thất trên thế giới, 
 có thể áp dụng phù hợp vào từng không gian cụ thể cho ngôi nhà Việt Nam.

+  Thông tin mới nhất về các sản phẩm dịch vụ, các dòng vật liệu xây dựng, trang thiết bị cho một không gian sống 
hiện đại, với các thương hiệu hàng đầu trong nước cũng như trên thế giới.

+  Bài viết sâu sắc, tinh tế; hình ảnh chân thực, tự nhiên, sinh động và gần gũi như chính ngôi nhà của bạn.

+  Thiết kế sang trọng, độc đáo và đầy tính sáng tạo.

ĐIỂM NHẤN - SPOTLIGHT BẠN ĐỌC - READERSHIP

40%
NỘI DUNG TƯ VẤN KIẾN TRÚC
ARCHITECTURAL CONSULTING CONTEN

35%
NỘI DUNG VỀ NỘI THẤT, TRANG TRÍ
INTERIOR DESIGN AND DECORATIONS CONTENT

25%
NỘI DUNG DI SẢN VÀ TỔ ẤM
HERITAGE AND LIFE-STYLE

TẠP CHÍ CỦA HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM - VIETNAM ASSOCIATION OF ARCHITECTS' MAGAZINE

Nhà Dẹp... cho cuộc đời đẹp

THÔNG ĐIỆP - MESSAGE
Luôn mang lại cho bạn đọc một không gian sống mới mẻ, 
sang trọng, lãng mạn.

Để bạn đọc hài lòng với ngôi nhà như một sự hưởng thụ 
cuộc sống hoàn hảo nhất.

Sự thân thuộc với ngôi nhà, chăm chút ngôi nhà để tạo 
niềm vui sống và hạnh phúc cho bạn đọc.

Những người Việt Nam luôn yêu quý,
chăm chút không gian sống và tổ ấm của mình.

A Chic House... for a chic life
KIẾN TRÚC NHÀ ĐẸPKIẾN TRÚC NHÀ ĐẸP



NỘI DUNG CHÍNH - MAIN CONTENTS

GIẢI PHÁP - SOLUTIONS

Những giải pháp thiết thực nhất với tất cả 
những vấn đề xảy ra đối với không gian sống 
của bạn đọc, giải mã tất cả những vấn đề thuộc 
về thiết kế nhà ở và trang trí không gian nhà ở 
một cách đúng đắn, hợp lý, độc đáo và sáng 
tạo nhất từ các kiến trúc sư uy tín hàng đầu

QUAN SÁT - OBSERVATION

Cập nhật các xu hướng mới nhất về kiến trúc 
và nội thất theo từng năm, giúp bạn đọc thay 
đổi và làm mới không gian sống của mình 
một cách hiện đại nhất

NHÀ ++ - HOUSE++

Để bạn đọc có thể biến ngôi nhà của mình 
thành những tác phẩm riêng biệt với những 
thiết kế độc đáo các chi tiết cũng như cách 
trang trí nội thất và trang trí không gian.

BÀN TRÒN - ROUND TABLE

Cầu nối với các chuyên gia về kiến trúc - xây 
dựng và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ để 
bạn đọc có được những tư vấn thiết thực 
nhất, hiệu quả nhất cho việc xây dựng, làm 
mới không gian sống của mình.

DU LỊCH KIẾN TRÚC -
ARCHITECTURE & TRAVEL

Những giá trị kiến trúc truyền thống và đương 
đại của các nước trên thế giới, mang lại kiến 
thức, sự khám phá thú vị cho bạn đọc.

CHỐN RIÊNG - MY HOME

Không gian sống của những người nổi tiếng, 
doanh nhân, những gia chủ có niềm đam mê 
và tính cách đặc biệt.



l Khổ thành phẩm: 230 x 275 mm
l Số trang: 100 trang
l Chất lượng giấy: Bìa couché 4 màu - 250 gsm ; Ruột: couché 4 màu - 115 gsm
l Số lượng in: 50.000 bản/kỳ
l Ngày phát hành: Ngày 1>5 hằng tháng
l Phạm vi phát hành: Toàn quốc
l Giá bán: 24.800 VNĐ

l Khách hàng cung cấp maquette 
 Bảng giá không bao gồm chi phí thiết kế

l  Hạn chót đăng ký lịch quảng cáo là 15 ngày trước ngày phát hành báo

l  Hạn chót hủy lịch quảng cáo là 15 ngày trước ngày phát hành báo

l  Hạn chót nhận maquette quảng cáo là 10 ngày trước ngày phát hành báo

l Chi phí thêm 20% nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt về vị trí, 
 kích cỡ ngoài quy định

Vị trí: 2 TRANG TRONG
Kích thước: 460 x 275 mm

GIÁ: 39.600.000 VNĐ

Vị trí: BÌA 2 + TRANG 1
Kích thước:  460 x 275 mm

GIÁ: 50.160.000  VNĐ

Vị trí: TRANG 1
Kích thước: 194 x 239 mm

GIÁ: 23.760.000 VNĐ

Vị trí: BÌA 3
Kích thước: 194 x 239 mm

Vị trí: BÌA 2
Kích thước: 194 x 239 mm

Vị trí: 1 TRANG TRONG
Kích thước: 194 x 239 mm

GIÁ: 24.200.000 VNĐGIÁ: 26.400.000 VNĐ

GIÁ: 19.800.000 VNĐ

Vị trí: BÌA 4
Kích thước: 230 x 275 mm

GIÁ: 28.600.000 VNĐ

Vị trí: 2 x 1/4 TRANG TRONG
Kích thước: 424 x 57.5 mm

GIÁ: 11.550.000 VNĐ

Vị trí: NAMECARD
Kích thước:  95 x 57.5 mm

GIÁ: 3.300.000 VNĐ

Vị trí: 2 x1/3 TRANG TRONG
Kích thước: 424 x 77.5 mm

GIÁ: 13.200.000 VNĐ

Vị trí: 1/4 TRANG TRONG
Kích thước:  ngang 194 x 57.5 mm
 đứng 95 x 118 mm

GIÁ: 6.050.000 VNĐ

Vị trí: 1/3 TRANG TRONG
Kích thước:  ngang 194 x 77.5 mm
 đứng 63 x 239 mm

GIÁ: 7.700 .000 VNĐ

Vị trí: 2/3 TRANG TRONG
Kích thước:  ngang 194 x 158 mm
 đứng 127.5 x 239 mm

GIÁ: 13.200.000 VNĐ

Vị trí: 1/2 TRANG TRONG
Kích thước:  ngang  194 x 118 mm
 đứng 95.5 x 239 mm

GIÁ: 11.550.000 VNĐ

Vị trí: 2 x 1/2 TRANG TRONG
Kích thước:  424 x 118 mm

GIÁ: 19.800.000 VNĐ

BẢNG GIÁ  
RATES

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TECNICAL INFOMATION

l  Prind-ad (trang đơn, đôi, 1/2 trang, 
 1/3 trang, 1/4 trang)
l  Photoshoot bộ sưu tập: 4 -10 trang
l  Insert: phụ trương đính kèm từ 8 - 40 trang
l  Bài PR
l  Tài trợ chuyên mục độc quyền
l  Kết hợp quảng cáo báo giấy và online

HÌNH THỨC QUẢNG CÁO  
ADVERTISING FORMS

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

Hotline: 0937.231.258

Nhà Dẹp... cho cuộc đời đẹp
A Chic House... for a chic life

Ðiện thoại: (08) 6282.5186

Email: booking@bookingquangcao.com.vn


