
Thông tin ấn phẩm:
Báo PNVN ra đời vào ngày 8/3/1948 ở 
Chiến khu Việt Bắc, là cơ quan ngôn 
luận của TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

GIÁ QUẢNG CÁO ĐẶC BIỆT:  Tự giới thiệu 4 màu: 3.600.000đ.
VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT:
  ⁜ Trang đầu và cuối: +20%.
  ⁜ Trang phải: +10%
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NÛÄ THANH NIÏN

7Tònh nguyïån 
phaãi thiïët thûåc

HÖN NHÊN - GIA ÀÒNH

Khuãng khoaãng
trûúác 
ngaây cûúái

QUÖËC TÏË

4Chêu Êu 
àöëi mùåt naån 
“chaãy maáu 
chêët xaám”

Trang 3

KHOA HOÅC - ÀÚÂI SÖËNG

Tûå yá sûã duång thuöëc cam: 

Ngûúâi lúán 
chuã quan, 
treã laänh àuã 11

VÙN HOÁA - NGHÏÅ THUÊÅT

Tònh àõch 
vônh viïîn 12

Àau loâng chuyïån 

cö dêu Viïåt 
bõ saát haåi úã Àaâi Loan

Ngaây 29/12, baâ Trêìn Thõ Vônh vaâ chõ Phaåm Thõ Thanh

Hoa, meå vaâ chõ gaái naån nhên Phaåm Thõ Thanh Truác (cö

dêu Viïåt taåi Àaâi Loan, Trung Quöëc vûâa bõ chöìng saát haåi)

àaä àïën Vùn phoâng Baáo PNVN taåi TP.HCM àïí trònh baây

sûå viïåc. Trònh baây vúái phoáng viïn, ûúác mong lúán nhêët

cuãa baâ luác naây laâ àûúåc gùåp 2 àûáa chaáu ngoaåi vaâ nhòn

mùåt con gaái lêìn cuöëi.

Chùm lo àúâi söëng

vêåt chêët, tinh thêìn

cho cöng nhên seä

giuáp quan hïå lao

àöång trúã nïn haâi hoâa

AÃNH: THU HAÂ

Ùn gò giûäa 

2011 laâ nùm àêìy biïën àöång nhû giaá caã leo thang,

chuyïån laâm ùn khoá khùn... nhûng têët caã nhûäng

“chuyïån lúán” noái trïn àöëi vúái phuå nûä àïìu khöng

àaáng quan têm

bùçng vêën àïì vïå

sinh, an toaân cho

bûäa ùn gia àònh.

Àêy laâ kïët luêån ruát

ra tûâ cuöåc khaão saát

“boã tuái” vûâa tiïën

haânh trïn 150 phuå

nûä taåi caác siïu thõ úã

TP.HCM. Trang 3

Trang 6

Trang 13

Trang 14

“thúâi cuãa hoáa chêët”?

Nhiïìu 
ngên haâng duâng 

“àöåc chiïu” 

vûúåt trêìn laäi suêët

Àïì aán “Giaáo duåc 5 triïåu 

baâ meå nuöi daåy con töët”

Nêng cao 
chêët 
lûúång 
laâm 
cha meå

Nhûäng phuå nûä 
ài qua cuöåc àúâi 
nhaâ vùn Chu Lai

8

1.350 cöng
nhên coá
hoaân caãnh
khoá khùn
taåi 3 khu
cöng
nghiïåp:
Bùæc Thùng
Long, Nöåi
Baâi vaâ
Quang
Minh àûúåc
Liïn àoaân
lao àöång
(LÀLÀ)
TP Haâ Nöåi
höî trúå veá
xe Tïët. 

Trang 5

Lo veá xe Tïët cho cöng nhên ngheâo:

Nhû muöëi boã bïí

BẢNG GIÁ PHỤ NỮ VIỆT NAM 2014BẢNG GIÁ PHỤ NỮ VIỆT NAM 2014
Phát hành thứ 2,4,6 hằng tuần

Nam, là một trong những tờ báo chính 
trị, xã hội có ảnh hưởng to lớn tại Việt 
Nam, sở hữu những ấn phẩm báo chí 
dịch vụ có uy tín hàng đầu dành cho phụ 
nữ, với lượng xuất bản khoảng 1,5 triệu 
bản/tháng, phát hành trên toàn quốc. 
Báo PNVN cũng không ngừng nâng 
tầm kiến thức cho phụ nữ thông qua 
3 kênh thông tin hiện đại: Tổng đài 
Tư vấn Thanh Tâm (1900599933), 
PNVN Mobile (đọc báo trên điện thoại 
di động) và website: www.thegioi-
phunu-pnvn.com.vn. Bên cạnh đó 
còn có ấn phẩm Women of Vietnam 
Review (bằng tiếng Anh, phát hành 
hàng quý), ấn phẩm “PNVN Dân Tộc - 
miền núi” 1 tuần/ kỳ. 64 năm qua, mỗi 
ấn phẩm của PNVN tuy hướng tới 
đối tượng bạn đọc khác nhau nhưng 
đều có lối viết đằm thắm, dung dị mà 
chân thành, sâu lắng. PNVN thực sự 
là người bạn tin cậy của mọi gia đình 
Việt Nam.
Một số chuyên mục được bạn đọc yêu 

Khổ báo : 280mm x 410mm

 

Last page – Trang 16 ( trang cuối)
⁜ Kích thước: 257 x 372mm 4 màu
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Full page – Nguyên trang
⁜ Kích thước: 257 x 372mm
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1/2 Vertical – 1/2 trang đứng 
⁜ Kích thước: 125 x 372mm

4 màu 11.760
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1/2 Horizontal – 1/2 trang ngang                                                                                                                                        
⁜ Kích thước: 257 x 182mm

4 màu 10.080

8.640

9.576
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9.374
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7.7762 màu

1/4 Vertical – 1/4 trang góc    
⁜ Kích thước: 125 x 182mm

4 màu 6.048
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5.625
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5.443

4.6662 màu

Strip Ad – Chân trang  
1/5 Horizontal – 1/5 chân trang
⁜ Kích thước: 257 x 74mm 

4 màu 5.040
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1 - 3Số kỳ đăng 4 - 7 8 - 12

(Đã bao gồm 10% VAT)

(Đơn vị tính: 1.000 VNĐ)

thích: Hôn nhân gia đình, khoa học và 
đời sống, Giáo dục…

Đối tượng độc giả:
Phụ nữ từ 30 tuổi trở lên, quan tâm 
đến các vấn đề chính trị, kinh tế xã hội 
cũng như giá cả, thị trường, gia đình, 
nuôi dạy con cái...

Thông tin phát hành: 
• Số lượng: 80.000 bản/ kỳ
• Tỷ lệ phân bổ:
  - Miền Bắc   : 60%
  - Miền Trung: 10%
  - Miền Nam  : 30%
• Thời hạn đặt quảng cáo: 7 ngày trước 
ngày phát hành.
• Thời hạn giao file quảng cáo: 3 ngày 
trước ngày phát hành.
• Qui định gởi file: Định dạng file PDF, 
độ phân giải 300 dpi.
• Thời hạn thanh toán: 5 ngày trước 
ngày phát hành.

_______________
Hotline quang cao: 0937.231.258


