
ÐỘC GIẢ LÀ AI?

Hà Nội 3.9% Theo độ tuổi:

TP.HCM 6.4% • 15t - 24t : 42.7% • 25t - 34t : 31%

Đà Nẵng 3.0% • 35t - 44t :  11.8% • Trên 45t : 14.6%

Hải Phòng 2.0% Theo vị trí công tác:

Cần Thơ 4.7% • Chuyên viên/ NVVP  : 28.3% • Kinh doanh cá thể : 10.3%

Nha Trang 2.7% • Chuyên môn kỹ thuật  : 16.4% • Giám đốc/Quản lý : 13.9%

• Công chức nhà nước  : 1.4% • Khác : 29.7%

KÍCH THƯỚC

(Cao x Ngang)
VỊ TRÍ QUẢNG CÁO CÁC YÊU CẦU ÐỐI VỚI QUẢNG CÁO BÁO IN

Bìa 4

Bìa 3

Bìa 2

Trang 1

Trang đối diện mục lục

Trang 2 - 10

(không đối diện mục lục)

Trang ruột bên phải

Trang ruột bên trái

2/3 trang 

1/2 trang

1/3 trang

1/4 trang

Footer

1/6 trang

GIẢM GIÁ CHO HỢP ĐỒNG DÀI HẠN

(% giảm giá sẽ cộng dồn vào kỳ cuối)

P 2-3 kỳ: giảm 10%             P 4-6 kỳ: giảm 12% 

    P7-9 kỳ: giảm 15%            P10-12 kỳ: giảm 17%

Lưu ý: 

P Vị trí/kích thước quảng cáo không liệt kê trong bảng 

trên sẽ được tính thêm 20%

P Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày: 01/06/2012

- *.AI, *.EPS, *.PSD, *.TIF, *.CDR và *.PDF

- Độ phân giải tối thiểu cho hình là 300 pixels/inch

Để tránh tình trạng in bị lệch màu (trong hệ thống in 

offset), size (co chữ) tối thiểu dùng trong layout là 5pt, 

tránh sử dụng chữ đen 4 màu mà nên để thông số 100% K 

(Black)

- Đối với các file layout, nếu không thể chuyển tất cả các 

đoạn text sang dạng outline (convert to curve) thì phải 

chép kèm theo các font đã dùng trong layout đó. Với các 

định dạng *.AI, *.EPS và *.CDR, nếu không nhúng các 

hình (Embed Image) vào trong layout thì phải chép kèm 

theo các hình đã dùng trong layout.

- GỬI FILE CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

Nếu file < 10MB, có thể gửi bằng email, hoặc upload file 

lên một website nào đó, ví dụ: www.mediafire.com.   

- ÐẶT QUẢNG CÁO: Trước ngày 15 hàng tháng

- GỬI FILE QUẢNG CÁO: Trước ngày 24 hàng tháng

50,400,000

40,800,000

33,000,000

36,000,000

4,700,000

6,000,000

9,500,000

11,200,000

NỘI DUNG PHÂN BỐ

TẠP CHÍ THẾ GIỚI VI TÍNH - PC WORLD VN

Công Nghệ Thông Tin - Truyền Thông

Ấn bản đầu tiên: 11/1992

Phát hành vào ngày 05 hàng tháng

Giá bìa: 26.000 VNĐ

• Tin CNTT-TT trong và ngoài nước  • Sản phẩm mới

• Ứng dụng  • Làm thế nào?

19,200,000

• Thị trường CNTT-TT

39,600,000

44,400,000

66,000,000

• Hi-tech  • Công nghệ

24,600,000

31,200,000

GIÁ QUẢNG CÁO

(VNÐ)

(Tính cho một kỳ đăng, 

chưa bao gồm 10% VAT)

Tràn trang 
290x210 mm 

Có khung 

270x185 mm 

2/3 dọc 

270x125 mm 

2/3 ngang 

1/2 dọc 

270x85 mm 

1/2 ngang 

125x185 mm 

1/3 dọc 

270x50 mm 

1/3 ngang 

85x185 mm 

1/4 dọc 

125x85 mm 

1/4 ngang 

60x185 mm 

Footer 

32x185 mm 

1/6 rao vặt 

80x85 mm 
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KÍCH THƯỚC

(Cao x Ngang)
VỊ TRÍ QUẢNG CÁO CÁC YÊU CẦU ÐỐI VỚI ĐĂNG BÀI

270x185 mm
Bài viết giới thiệu công nghệ,

 sản phẩm (Nguyên trang)

Khách hàng gửi layout dàn trang sẵn hoặc bài viết + hình 

ảnh, PC World hỗ trợ dàn trang

Bài đăng có chữ "giới thiệu công nghệ" hoặc "Tự giói 

thiệu" trên góc phải.

270x185 mm
Bài viết cơ cấu Ban Biên Tập 

(tối thiểu 2 trang)

Khách hàng gửi thông tin, PCW viết bài. Loại bài này do 

BBT viết theo chủ đề của tháng. BBT tự xây dựng chủ đề, 

nội dung và lồng ghép một số yêu cầu của KH vào bài, 

sao cho khéo léo, tế nhị, vẫn thể hiện quan điểm khách 

quan nhưng nêu được vấn đề KH mong muốn. Loại bài 

này nằm trong cơ cấu nội dung của tạp chí.

270x185 mm Bài viết đánh giá (Test sản phẩm)
KH gửi sản phẩm, PCW Test sản phẩm khách quan và 

viết bài.  Bài đăng mục trải nghiệm của Tạp chí.

Bộ sưu tập hình ảnh sản 

phẩm (tối thiểu 4 trang)
Trang ruột

Đính kèm sản phẩm 

(không quá 10cm x 15cm)
Trang ruột

Chèn tờ rơi

( không quá 25cm x 18cm ) 
Trang ruột

Logo + thông tin nhà cung 

cấp
Trang ruột

16 trang, bao gồm bìa (18 x 25)

24 trang, bao gồm bìa (18 x 25)

36 trang, bao gồm bìa (18 x 25)

Booklet - 40.000 bản

70.000.000đ/kỳ

150.000.000đ/kỳ

220.000.000đ/kỳ

GIÁ ĐĂNG BÀI VIẾT

(VNÐ)
(Tính cho một kỳ đăng, chưa bao 

gồm 10% VAT)

33,000,000

20,000,000

ĐĂNG BÀI VIẾT

CÁC DẠNG QUẢNG CÁO ĐẶC BIỆT

1.500.000đ/tin

20.000.000đ/trang

32.000.000đ/kỳ

20.000.000đ/kỳ

27,600,000
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