
TẦM NHÌN THƯƠNG HIỆU 

            
 
         One2Fly là ấn phẩm truyền thông duy nhất có mặt trên những chuyến bay của 
Vietjet air, mang lại cho độc giả những thông tin hữu ích, đáng tin cậy về du lịch, giải 
trí, thời trang, làm đẹp, công nghệ hiện đại cũng như các thông tin liên quan khác. 
Không ngừng đổi mới và hoàn thiện cả về nội dung lẫn phong cách thiết kế, One2Fly tin 
tưởng sẽ xứng đáng là kênh quảng cáo truyền thông hàng đầu được quý doanh nghiệp 
tin tưởng và lựa chọn. 
 
          Trong năm nay, hãng hàng không Vietjet air, cùng với việc tăng độ phủ của ấn 
phẩm (số chuyến bay và số lượng khách hàng đều tăng mạnh), sẽ đầu tư hơn nữa vào 
phát triển nội dung và hình ảnh tất cả các chuyên mục, chú trọng chọn lựa thông tin để 
One2Fly thực sự là nguồn thông tin đáng tin cậy, là lựa chọn hàng đầu với mỗi độc giả. 
 
 



ĐỘ PHỦ TRUYỀN THÔNG 

Mọi chuyến bay, mọi hành khách 

Hơn 1000  đại lý, phòng vé trong nước và nước ngoài 

Nhiều ngân hàng lớn 

Tất cả đại lý tour, chuỗi khách sạn, nhà hàng Sài Gòn tourist 

Chuỗi các khách sạn resort cao cấp Furama, Parkroyal… 

Chuỗi nhà hàng món Huế, cà phê kem Bud… 

Các đơn vị đặt quảng cáo trên tạp chí One2Fly 



ĐỘ PHỦ TRUYỀN THÔNG 

Độ phủ truyền thông   

      hơn 2 TRIỆU lượt xem/ kỳ báo 

Lượng phát hành  
 40,000 bản/kỳ/2 tháng  

Dự kiến số hành khách đạt   
 hơn 10,000,000 lượt/  2015 

Có mặt trên 
100 chuyến bay NỘI ĐỊA và 10 QUỐC TẾ/mỗi ngày 
Hơn 700 chuyến bay/tuần 
  



ĐỘC GIẢ 

 
Những người thành đạt 
75% độc giả của One2Fly là 
doanh nhân, giới văn phòng, 
quản lý cấp trung trở lên 

 

 
Những người  trẻ trung, năng 
động 
10% độc giả của One2Fly có độ 
tuổi dưới 24 
 
Những người hiện đại 
48% độc giả của One2Fly có độ 
tuổi  từ 25 đến 44 
 
Những người giàu kinh nghiệm 
28% độc giả của One2Fly có độ 
tuổi trên 45 

 
 
Những người sẵn sàng chi trả 
cao 
76% độc giả của One2Fly có thu 
nhập khá trở lên và ổn định* 
 

 
*Trong đó  
38% độc giả của One2Fly có thu nhập dưới 10.000.000đ/tháng 
52% độc giả của One2Fly có thu nhập từ 10.000.000đ/tháng đến dưới 
20.000.000đ/tháng 
8% độc giả của One2Fly có thu nhập trên 21.000.000đ/tháng 
 

 
Những người thành đạt 
75% độc giả của One2Fly là doanh 
nhân, giới văn phòng, quản lý cấp 
trung trở lên 

 

 
 
Những người sẵn sàng 
chi trả cao 

76% độc giả của 
One2Fly có thu nhập khá trở 
lên và ổn định* 
 

 
*Trong đó  
38% độc giả của One2Fly có thu nhập dưới 10.000.000đ/tháng 
52% độc giả của One2Fly có thu nhập từ 10.000.000đ/tháng đến dưới 
20.000.000đ/tháng 
8% độc giả của One2Fly có thu nhập trên 21.000.000đ/tháng 
 

Những người giàu kinh nghiệm 

28% độc giả của One2Fly có độ 
tuổi trên 45 

 
Những người  trẻ trung, 
năng động 

10% độc giả của One2Fly có 
độ tuổi dưới 24 
 
Những người hiện đại 

48% độc giả của One2Fly 
có độ tuổi  từ 25 đến 44 



17% 
Thời trang – Sức khỏe – Làm đẹp 

50 %  
Du lịch – Giải trí - Ẩm thực 

8% 
Tiêu dùng thông minh 

25% 
Xe hơi – Công nghệ  

NỘI DUNG 

One2Fly bao quát toàn cảnh về du lịch, giải trí, thời trang, 
làm đẹp, công nghệ hiện đại . Toàn bộ nội dung được biên 
tập và thiết kế bởi đội ngũ làm báo chuyên nghiệp, trẻ trung, 
sáng tạo. 
 
CHUYÊN MỤC THƯỜNG KỲ TRÊN ONE2FLY 
Du lịch – Giải trí – Âm nhạc 
• ONE2 GO 
• ONE2 ENJOY 
• ONE2 FOOD&DRINK 
• ONE2 SHOWBIZ 
• ONE2 STAR 
• ONE2 VIETJETAIR 
 
Thời trang – Sức khỏe – Làm đẹp 
• FASHION 
•HEALTH&BEAUTY 
 

Xe hơi – Công nghệ 
• ONE2 BY CAR 
• ONE2 HI-TECH 
• ONE2 SKY 
 
Tiêu dùng thông minh 
• ONE2 SMART CONSUMER 
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Kich thuoc / Size

Trin trang I Bleed
size

WxH(mm)

Trong khung I Type
size

WxH(mm)

Gi6 / Rate

Trang bia I Cover page vND/ky
VND/insertion

Trang bia 1 I Front cover 216 x 291 180 x 255 200.000.000
Tranq bia 4 I Back cover 216 x 291 180 x 255 160.000.000
Trang bia 2 I lnside front cover 216 x 291 180 x 255 130.000.000
Trang bia 3 I lnside back cover 216 x 291 180 x 255 110.000.000
Trang bia 4 q6p nqodi I Outside back cover qatefold 230.000.000
Trang bfa 3 gAp trong I lnside back cover gatefold 170.000.000

Trang dic biQt / Spectal placement

Tranq d6i di6n bia 2 t Opposite of inside front cover 216 x 291 180 x 255 140.000.000

216 x 291
Trang d6i di-€n thu tda so?n
Opposite of editorial's letter

180 x 255 110.000.000

Tranq d6i di6n muc luc / Opposlfe of index 216 x 291 180 x 255 110.000.000

426 x291Trang d6i th0 nhAt sau thu toa soqn
First double page after editorial's letter

395 x 255 150.000.000

Trang cl6i th0 hai sau thu tda soqn
Second double paqe after editorial's lefter

426 x 291 395 x 255 130.000.000

Trang d6i sau muc lvc I Doube page after index 426 x 291 395 x 255 140.000.000

Trang thudng I Run of page

Tranq phii I Full riqht paqe 216 x 291 180 x 255 65.000.000
216 x 291 180 x 255Trang trSi I Fullleft page 60.000.000

Trang doi I Double page 426 x291 395 x 255 110.000.000

Kich thu0c nh6 / SmaIIsize

l12trans phAil A haft of right page 40.000.000
ll2lranotrAi I A haft of left paqe 35.000.000
1/3 trang I 1/3 page 30.000.000
1/4 trano I 1/4 paoe 22.000.000
1/5 trang I 1/5 page 18.000.000
1/6 trano I 1/6 paqe 15.000.000
1/10 tranq I 1/10 pase 10.000.000

Quing c6o bii viiit t articte

Tranq phii I Riqht paqe 60.000.000
55.000.000Trang tr5i I Left page

Tranq d6i I Double paqe 105.000.000

Liên hệ quảng cáo:            Tel: 08.6282.5186                         Hotline: 0937.231.258                                      booking@bookingquangcao.com.vn  



QUY ĐỊNH QUẢNG CÁO 

Có khung 

180 x 23 180 x 48 87 x 125 57 x 255 

1/10 trang 

KÍCH CỠ QUẢNG CÁO 
Trang bìa 

231 x 286 

Tràn trang 

TRANG TRONG 
Trang đôi 

Có khung 

210 x 285 

426 x 291 

Tràn trang Có khung 

395 x 255  
Trang phải/trái 

216 x 291 

Tràn trang 

180 x 255 

Có khung 

QUẢNG CÁO KÍCH THƯỚC NHỎ 

216 x 145.5 

Tràn trang 

180 x 125 

Có khung 
Nửa trang ngang Nửa trang đứng 

108 x 145.5 

Tràn trang 

87 x 255 

Có khung 

216 x 94 

Tràn trang 

180 x 82 

Có khung 

1/3 trang đứng 
Có khung Có khung Có khung 

1/3 trang ngang 

1/5 trang 1/4 trang 

QUY ĐỊNH QUẢNG CÁO 
• Hình ảnh quảng cáo phải chất lượng, sắc 
nét 
• File quảng cáo định dạng: AI, PDF, TIF, 
JPG độ phân giải 300dpi trở lên 
• Nhận file in ngày 10 của tháng trước khi 
phát hành 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 
• Mức giá trên không bao gồm thiết kế, in 
thử hay chi phí sản xuất nào khác 
• Quảng cáo dạng bài viết do Tạp chí 
One2Fly quyết định vị trí để đảm bảo tính 
thẩm mỹ 
• Tạp chí One2Fly phối hợp với khách hàng 
biên tập, phê duyệt nội dung quảng cáo 
 


