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Đọc Sành Điệu Để biết 
Thế giới hàng hiệu  > 

Xu hướng và phong cách thời trang 
> Làm đẹp > công việc và Sự nghiệp > 

Cân bằng Tâm sinh Lý > 
giải trí, ẩm thực, du lịch >   

sống và hưởng Thụ 

NỘI DUNG ĐỘC GIẢ
> Những người trẻ (trẻ về lứa tuổi, trẻ trong tư duy) 

> Có mức thu nhập ổn định, có tri thức 
và hiểu biết xã hội

> Sống và làm việc trong môi trường kinh doanh, 
văn phòng, văn hóa nghệ thuật…

> Có gu tiêu dùng, thích hàng hiệu, đam mê 
thời trang và làm đẹp.

35% Kinh doanh
30% Văn phòng
30% Nghệ sĩ

5% Khác

Theo Ngành Nghề

70% Phụ nữ
30% Nam giới

Theo Giới Tính

80% Từ 22-40
20% Trên 40

Theo Lứa Tuổi

Theo Vùng Miền
50% Nam
35% Bắc

10% Trung
5% Nước ngoài

COLLECTION

SCI-FISCI-FI

COLLECTION
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LUMIÈRELUMIÈRE
Creative Director: Hoàng ngân
Concept & text: Hoàng KHa 
Model: Hoàng THùy, PÉnÉLoPe caDeau
Make-up: Quân nguyễn
Photo: Tùng cHu
Stylist: Mì gói

Trang trái: 
Đầm - Lâm Gia Khang 

Trang phải:
Áo in họa tiết – Kenzo, 

Quần dài – Lâm Gia Khang 
Đồ trang sức  - 

La Fianceé du Facteur by 
Pénélope Cadeau

Khổ: 210mmx290mm
Số trang: 200 trang

Giấy: Trang ruột: Couché matte 100
Trang bìa: Couché 230

In màu: Trang ruột: 4 màu 
 Trang bìa: 5 màu

Kênh phát hành
40%  Sạp báo, nhà sách, cửa hàng tiện lợi 

10% Đặt báo dài hạn 
10% Hội chợ, sự kiện, hội thảo 

10% CLB đồng hồ, mô tô, ô tô, golf, thẩm 
mỹ, doanh nhân …

20% café, văn phòng, ngân hàng, resort, 
beauty salon       

10% Data base, báo biếu, khác 

Số lượ  ng in
> Tổng số lượng in 

250.000 bản/năm
> Lượng phát hành trung bình

20.000 bản/tháng 
> Lượng độc giả 

200.000 người/tháng

Giá bán
> Giá bìa: 39.800đ /cuốn

> Quà tặng khi đặt báo dài hạn
> Không áp dụng với các số báo đặc biệt

Fashion
Những xu hướng thời trang mới nhất từ 
khắp các sàn diễn thế giới; Thâm cung 
bí sử của thế giới thời trang từ quá khứ 
đến hiện tại được chia sẻ qua những 
câu chuyện đầy cuốn hút và những hình 
ảnh sống động; Những bộ sưu tập mới 
nhất của các nhà thiết kế trong và ngoài 
nước; Trò chuyện với các nhà thiết kế, 
người mẫu, nhiếp ảnh gia thời trang… 

Luxury
Thế giới của những món đồ trang sức 
đắt đỏ, những chiếc đồng hồ biết kể 
câu chuyện về nghệ thuật đo thời gian, 
những kiệt tác của xa xỉ và những huyền 
thoại của thế giới thượng lưu tưởng chỉ 
có thể tìm thấy trong cổ tích nhưng đang 
thực sự tồn tại.

Beauty
Chăm sóc da, làm đẹp cho tóc, những 
công nghệ và sản phẩm làm đẹp mới 
nhất, những xu hướng trang điểm, spa, 
những kiểu tóc mới nhất, ứng dụng 
nhất cùng tư vấn từ các ngôi sao và các 
chuyên gia chăm sóc sắc đẹp đều có 
trên Sành Điệu, để phụ nữ sở hữu một 
vẻ đẹp hoàn hảo. 
Nam giới cũng sẽ tìm thấy góc làm đẹp 
của riêng mình, với những bí quyết được 
chia sẻ từ chuyên gia, kinh nghiệm từ 
các minh tinh màn bạc và những sản 
phẩm được chọn lựa bởi các biên tập 
viên làm đẹp uy tín.

Living & Lifestyle
Tận hưởng cuộc sống qua những 
chuyến đi, các món ăn ngon từ khắp các 
vùng miền trên thế giới. Học cách cân 
bằng để cuộc sống gia đình ý nghĩa hơn 
qua các hiểu biết về chăm sóc sức khỏe, 
nuôi dạy con trẻ, hay khiến cuộc sống 
thi vị hơn bằng việc décor cho ngôi nhà 
thân yêu và tạo dựng cuộc hôn nhân 
hạnh phúc bằng những bí kíp hài hước 
nhưng hữu ích. 

Interview
Trò chuyện với những người nổi tiếng, 
những nhân vật có ảnh hưởng tới thời 
trang, nghệ thuật, và tới chính cuộc 
sống của bạn.

the
of styleart

Thời trang không ngừng biến đổi, quan 
niệm về cái đẹp không bao giờ đứng yên. 
Và Sành Điệu cũng không ngừng chuyển 
động, trong mỗi số báo, để mang tới cho 

phái đẹp nguồn cảm hứng sống sành 
điệu, sống thời trang, sống đẹp.

SỐ LƯỢNG IN VÀ PHÁT HÀNH



DIGITAL 
Quảng cáo Display aDS
Tăng độ nhận biết thương hiệu, tăng traffic 
website, gợi nhớ hình ảnh thông qua quảng 
cáo banner trên các trang web nổi tiếng, thuê 
các bảng quảng cáo trong building, sân bay, 
tạo các mẫu quảng cáo, pop up, quảng cáo 
hình ảnh tại các Sự kiện, Hội thảo, Hội chợ, 
quảng cáo print ads và bài viết trên các tạp chí.

Quảng cáo thông qua kênh 
phát hành
Sử dụng các kênh phát hành để trưng bày báo, 
đưa báo đến tận tay bạn đọc: đặt kệ và phát 
báo tại các showroom ô tô, café, nhà hàng, 
beauty salon, ngân hàng theo danh sách chọn 
lọc; phát báo vào các hệ thống resort, khách 
sạn, hàng không; phát báo tại các sự kiện, hội 
thảo, hội chợ.

EVENTS 

Chuỗi sự kiện 
SÀNH ĐIỆU BEAUTY

MARKETING

Google adwords
Quảng cáo trả tiền trên Google Search nhằm tăng 
nhận diện thương hiệu, tăng traffic cho website 
Sành Điệu, thu hút thêm khách hàng, tiếp cận đúng 
khách hàng cần tìm vào đúng thời điểm.

Facebook aDS
Quảng cáo trên facebook nhằm tiếp cận nhanh 
nhất khách hàng mục tiêu, khoanh vùng khách 
hàng một cách chính xác, tốc độ lan truyền nhanh, 
độ tương tác cao, ngân sách linh động và tiết kiệm, 
tạo traffic cho website Sành Điệu.

Blog và Forum
Chia sẻ và tương tác với bạn đọc thông qua các 
blog cá nhân của bạn đọc, cộng tác viên, các nhân 
viên công ty trên các mạng xã hội như: blogspot, 
wordpress, opera; tham gia các cộng đồng tiềm 
năng, các diễn đàn về thời trang, làm đẹp, đồng hồ, 
trang sức...

Tạo các kênh bán tạp chí online
Ngoài việc sử dụng các kênh truyền thống có sẵn, 
mỗi số tạp chí Sành Điệu sẽ có thêm một phiên 
bản điện tử (e-version) để bán trên các kênh online 
trong nước (sapbao.com, emagazine.3nana.vn,...) 
hay quốc tế (magzter.com, amazon.com,...)

DIGITAL MARKETING

sanhdieu.com.vn
facebook.com/sanhdieu.magazine

Website
Trong năm 2016, Sành Điệu ra mắt trang web sanhdieu.com.vn  
mới, trẻ trung hơn, đẹp mắt hơn về hình ảnh, sành điệu hơn về 
phong cách và đặc sắc hơn về nội dung, đáp ứng đúng tiêu chí “Biết 
ăn đúng nơi, biết chơi đúng chỗ, biết vui đúng kiểu, biết tiêu tiền 
đúng cách”. sanhdieu.com.vn mới năng động, chuyên nghiệp và 
nhiệt huyết, liên tục cập nhật tin tức cũng như hình ảnh mới nhất 
về thời trang, làm đẹp và phong cách sống. Ngoài ra, website Sành 
Điệu được liên kết chặt chẽ với các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, 
mang đến cho độc giả cơ hội đắm chìm trong những chi tiết và vẻ 
đẹp rực rỡ của các sản phẩm mới, cửa hiệu, sự kiện nổi tiếng trên 
thế giới và tại Việt Nam. Trang web chắc chắn là địa chỉ mỗi ngày 
của bạn dành cho tin tức làm đẹp, phong cách sống mới nhất.

Tablet Và Điện Thoại
Song song với website, Sành Điệu sẽ cho ra đời ứng dụng (app) trên 
iPad, điện thoại và các thiết bị máy tính bảng khác trong năm 2016. 
Độc giả có thể truy cập itunes, App Store, Google Play để tải các ấn 
phẩm mới nhất của tạp chí Sành Điệu với hình ảnh số tuyệt vời và 
những hiệu ứng chỉ có trên các thiết bị kỹ thuật số cầm tay.

Social networks

Facebook của tạp chí Sành Điệu (facebook.com/sanhdieu.
magazine) được cập nhật hàng ngày cùng với nhiều trò chơi tương 
tác hấp dẫn đã tạo cầu nối gắn kết giữa Sành Điệu và bạn đọc. Đó 
cũng là nơi bạn đọc chia sẻ suy nghĩ, tình cảm dành cho Sành Điệu 
và được xem như là phương tiện hàng đầu giúp Sành Điệu truyền 
tải tin tức, hình ảnh mới nhất đến bạn đọc.
Không chỉ dừng ở đó, kênh Sành Điệu trên Youtube.com cũng sẽ 
được ra mắt để gửi đến độc giả những hình ảnh, video clip đặc 
sắc về làm đẹp, phong cách sống. Độc giả cũng có thể tìm đến với 
Sành Điệu trên Instagram, Pinterest, những diễn đàn về sắc đẹp 
hàng đầu Việt Nam để cùng chia sẻ với Sành Điệu.

E-Newsletter
Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng 
của độc giả cũng như tạo sự gắn kết giữa Sành Điệu và độc giả, 
E-newsletter Sành Điệu đã được ra mắt từ đầu năm 2015. Chỉ đơn 
giản một thao tác đăng ký, độc giả sẽ nhận được những thông tin 
mới nhất từ Sành Điệu đến tận hộp thư điện tử của mình.

1.Try and test
 Bạn đọc có cơ hội thử nghiêm sản 
phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực làm đẹp, 
sức khỏe, tóc, vóc dáng bằng cách đăng 
ký tham gia chương trình Try and Test 
hàng tháng và điền phiếu điều tra về kết 
quả của trải nghiệm sau quá trình thử và 
cảm nhận.

2. Get Together 
Bạn đọc được mời tham dự hoạt động 
hàng quý Get Together để nhận được tư 
vấn của các chuyên gia sau trải nghiệm 
Try and Test , giao lưu với người nổi 
tiếng và kết nối cộng đồng…

3. Giải Sành Điệu Beauty 
awards
+Try and Test Awards: dành cho bạn 
đọc tham gia chương trình với các giải 
Miss Sành Điệu, Miss Beauty, Miss Allure, 
Miss Style và Miss Perfect Body... cùng 
nhiều quà tặng đặc biệt hấp dẫn.
+Beauty Awards: dành cho các thương 
hiệu và sản phẩm được bạn đọc yêu 
thích và bình chọn trong suốt quá trình  
Try and Test. 

4. Beauty Gala
Được tổ chức hàng năm khi kết thúc 
chương trình Try and Test, là nơi tôn vinh 
các sản phẩm và dịch vụ vì sức khỏe và 
sắc đẹp của phụ nữ Việt Nam; nơi giao 
lưu kết nối cộng đồng. Chương trình 
gồm Lễ trao giải và Hội chợ Private Sales.



CHỦ ĐỀ NỘI DUNG 2016
THÁNG 1 
MÙA XUÂN RỰC RỠ
Fashion: Đón chào một năm mới với 
những xu hướng thời trang mới nhất. 
Beauty: Chuyên đề “Tái sinh”: Refresh 
làn da; Thay đổi phong cách trang 
điểm; Bí kíp giữ dáng thon. 

THÁNG 2 
MÙA CỦA TÌNH NHÂN
Fashion: Cảm hứng thời trang trong 
những bộ phim lãng mạn kinh điển 
Luxury: Đồng hồ và trang sức đắt đỏ 
mang cảm hứng tình yêu. 

THÁNG 3 
PHỤ NỮ KHÔNG CHỈ 
BIẾT LÀM ĐẸP
Fashion: Giá trị của các thiết kế 
tomboy. 
Beauty: Những cô nàng tiệc tùng. 
Luxury: Những chiếc đồng hồ nam 
tính dành cho người phụ nữ mạnh 
mẽ; Phụ nữ cũng mê siêu xe. 

THÁNG 4 
SỨC MẠNH NGHỆ THUẬT 
Fashion: Thời trang không để mặc 
ra phố; John Galliano – nhà thiết kế 
“quái dị”. 
Luxury: Đồng hồ - Công nghệ 
Métiers D’art  
Living: Những gương mặt hoạt động 
nghệ thuật nổi bật tại Việt Nam.

THÁNG 5 
CHÀO HÈ!
Fashion: Những món đồ không thể 
không có trong mùa hè 2016 
Beauty: Chuyên đề chống nắng

THÁNG 6 
CHỦ NGHĨA XÊ DỊCH
Fashion: Thời trang không ngừng 
vận động; Ấn tượng từ street style. 
Beauty: Những món mỹ phẩm 
không thể thiếu dành cho các cô 
nàng ưa dịch chuyển. 
Luxury: Đồng hồ mang cảm hứng 
hàng không; Siêu xe tốc độ. 
Living: Những vùng đất phải đặt 
chân đến.

S
T

Y
L

E

c h u y ê n  đ ề  q u ả n g  c á o   |   tậ p  1 7 0

Bữa sáng ở
Tiffany’s

kim nhung: 
tự xây đế chế của 

riêng mình

Người tình ảo
đồng hồ 

không dành cho 
nhà giàu 
nông nổi

timeless 
fashion

fall 
tr ip

1/6 trang 11.000.000
1/4 trang 17.000.000 
1/3 trang 22.000.000 
1/2 trang 27.000.000 
Trang ruột 45.000.000
Trang đôi ruột 77.000.000

TRANG RUỘT
Trang đơn 1 54.000.000  Đối diện Mục lục 
Trang đơn 2 52.000.000  Đối diện Mục lục 
Trang đơn 3 50.000.000  Đối diện index
Trang đơn 4 47.000.000  Đối diện thư TS
Đính mẫu QC 42.000.000 

VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT (VND)
Trang đôi 1 139.000.000
Trang đôi 2 126.000.000
Trang đôi 3 115.000.000
Trang đôi 4 107.000.000
Trang đôi 5 102.000.000
Từ trang đôi 6 98.000.000

VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT (VND)
Bìa gập 143.000.000
Bìa 1 139.000.000
Bìa 2 88.000.000
Bìa 3 55.000.000
Bìa 4  127.000.000
Đính mẫu QC ngoài bìa 1 66.000.000

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO & PR

KÍCH THƯỚC KHỔ QUẢNG CÁO & PR
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TRONG TRANG (mm)

TRONG TRANG (mm)

TRÀN TRANG (mm)

TRÀN TRANG (mm)

TRANG ĐÔI

1/3 TRANG NGANG

410 x 275 

200 x 90

424 x 289

207 x 97

NGUYÊN TRANG

1/3 TRANG DỌC

200 x 275

65 x 275

212 x 289

72 x 289

1/2 TRANG NGANG

1/4 TRANG

200 x 138

100 x 130

212 x 145

107 x 138

1/2 TRANG DỌC

1/6 TRANG DỌC

100 x 275

95 x 85

107 x 289

102 x 92

THÁNG 7 
THẾ GIỚI XA XỈ 
Fashion: Thời trang haute couture.
Beauty: Làm đẹp bằng mỹ phẩm ngàn đô.
Luxury: Chiếc xe hơi đắt nhất thế giới; Mẫu đồng 
hồ đắt nhất thế giới; Trang sức xa xỉ được các ngôi 
sao ưa chuộng.
 
THÁNG 8 
THẾ GIỚI VỊ NHÂN SINH
Beauty: Mỹ phẩm hữu cơ và những đóng góp vì 
môi trường. 
Luxury: Giá trị nhân sinh trong các món đồ trang 
sức xa xỉ.

THÁNG 9 
MÙA THU ĐÔNG 
QUYẾN RŨ
Fashion: Các xu thế thời trang Thu Đông 2015 từ 
khắp các sàn diễn. 
Beauty: BST trang điểm Thu Đông mới nhất từ 
các thương hiệu nổi tiếng; Dưỡng ẩm cho da 
mùa hanh khô.

THÁNG 10 
MADE IN VIETNAM
Fashion: Những nhà thiết kế mới nổi và tiềm 
năng tại Việt Nam. 
Beauty: Mỹ phẩm ở trong căn bếp.
Luxury: Người Việt xài hàng hiệu.

THÁNG 11 
UNISEX
Fashion: Thời trang unisex.
Beauty: Nam giới ngày càng mê làm đẹp.
Luxury: Đồng hồ cho cả nam và nữ.

THÁNG 12 
SẮC MÀU VINTAGE 
Fashion: Cảm hứng thời trang thập kỷ 60, 70.
Beauty: Bí kíp làm đẹp thời cổ đại.
Luxury: Chơi xe cổ; Đồng hồ bỏ túi.


