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• Xuất bản & Quảng cáo tạp chí

•  Tư vấn chiến lược truyền thông

•  Tổ chức sự kiện cao cấp

•  Quản lý hình ảnh, thông tin truyền thông liên quan đến sự kiện

•  Publication & Advertising

•  Communication consultation 

•  Exclusive event management 

•  Brand image consultation and event communication management.

DỊCH VỤ/ SERVICES

•  tạp chí lối sống tinh tế, cao cấp.

• Sophisticated luxury & lifestyle magazine.

Sản PHẩm/ PRoDuCtIonS

•  tạp chí thời trang, làm đẹp và lối sống.

•  Fashion, beauty and lifestyle magazine.
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TẠP CHÍ THỜI TR ANG
L ÀM ĐẸP & LỐI SỐNG

Áo khoác: Escada
Quần: Isola Marras
Giày, nhẫn đá, hoa tai: Versace



STYLE là tạp chí thời trang, làm đẹp và lối sống dành cho những độc giả có quan điểm sống trẻ, tư 
tưởng cởi mở và luôn hướng tới những điều mới mẻ. STYLE lựa chọn và mang đến những thông 
tin, xu hướng thời trang và lối sống mới cho các độc giả STYLE. 

Được xuất bản từ năm 2009, STYLE đang đạt được sự định hình trong phong cách cũng như tạo 
nên dấu ấn nhất định đối với độc giả. Mỗi số báo là 1 chủ đề độc đáo, ấn tượng, nhưng cũng gần 
gũi, đánh trúng tâm lý độc giả trong quá trình phát triển bản thân. 

STYLE sở hữu chuỗi sự kiện STYLE Nites sôi động, giàu màu sắc giải trí dành riêng cho độc giả, 
khách hàng và đối tác thân thiết của STYLE. chắc chắn sẽ tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cho 
khách mời tham dự. 

STYLE cũng chính là cơ hội quảng bá lý tưởng của các doanh nghiệp trong ngành hàng thời trang, 
làm đẹp và dịch vụ cao cấp.

STYLE is a fashion, beauty and lifestyle magazine, specified for readers who are open-minded, 
willing to try new things and have fresh perspectives on life. 

STYLE employs its own way of conveying messages, ideas and information. The magazine also 
covers what appears to be trendy in fashion and lifestyle for all STYLE’s audiences.

STYLE was first published in 2009 and since then, has been gradually shaping its own identity and 
has made a mark in the publishing market. Each issue touches on a certain topic which is relevant 
to the readers who are on their journey of self-discovery and self-actualization.  
STYLE also creates a series of events called STYLE Nite, surrounding many unique themes and 
dedicated exclusively for its readers, clients and partners. 
STYLE also offers great advertising opportunities for fashion, beauty and luxury service companies. 

Áo khoác: Escada
Nhẫn đá, hoa tai: Versace



ĐỘC GIẢ CỦA STYLE
   READERS

ĐỘC GIả/ REaDERSHIP

những độc giả có quan điểm sống trẻ, tư tưởng 
cởi mở, hướng tới cái mới. họ có học thức, cá tính, 
phong cách riêng, luôn cập nhật xu hướng mới 
của thế giới.

Readers include people who are open-minded, 
willing to try new things and have fresh 
perspectives on life. The magazine focuses on 
urban youngsters who are well-educated and 
stylish, have strong character and interested in 
keeping themselves up-to-date with international 
fashion/beauty/lifestyle trends.

Công Chức/Officers Nội Trợ/Housewives

 Chủ doanh Nghiệp/
 Entrepreneurs

Sinh Viên/Students

Nghệ Sỹ/Artists

SỐ LƯỢnG PHÁt HÀnH/ numbER of CoPIES PubLISHED: 35.000  bản/ 35.000 copies

PHÁt tẶnG/ GIftInG: Vị trí cấp cao trong doanh nghiệp/ entrepreneurs, managers

ĐỊnH DẠnG/ foRmat Khổ báo:         210 x 285 mm

Số trang:        164 

Giá:                   39.500 VnĐ

Ngày phát hành: 15 hàng tháng

Size:                        210 x 285 mm

Page number:      164 

Price:                      39.500 Vnd

Publishing date:  On 15 th of  each month

CÁC ĐỊa ĐIểm PHÁt HÀnH/ PubLISHInG PLaCES: Nhà sách, Sạp báo, đặt báo dài hạn/ Bookshops, newsstands, pre-orders.

Nữ/Female

Nam/Male

30%

70%

GIỚI TÍNH/ GeNder ĐỘC GIẢ/ reAderS

Hồ Chí Minh

Hà Nội

Khác/Others

KHU VỰC PHÁT HÀNH
dISTrIbUTIoN of PUblISHING loCATIoNS

50%

10%

40%

10%

20%30%

30% 10%

tRƯnG bÀy/ DISPLay: Phòng chờ VIP sân bay, Khu nghỉ, Khách sạn, Nhà hàng, Café, Spa cao cấp/ VIP 
airport lounges, resorts, hotels, restaurants, Café, Spa & beauty salons.



cÁc chuYÊn MỤc 
 SEctionS

bE StyLE, bE you!
chuyên mục cập nhật phong cách, xu hướng 
thời trang, như một cẩm nang nhỏ giúp độc giả 
có thể tìm thấy những thông tin để định hình 
phong cách, thể hiện cá tính bản thân. chuyên 
mục bao gồm các bài viết cập nhật xu hướng như 
Inspiration, Collect, Beauty Buzz... 

The section seeks to update readers with fashion 
and beauty trends, just like a little handbook or 
manual for them to build their own style and 
express their individuality. It includes subsections 
and articles such as Inspiration, Collect, Beauty 
Buzz, …

LEt’S HaVE a LIfE
chuyên mục đề cao trải nghiệm cuộc sống qua 
nhiều góc nhìn, sở thích và môi trường. Chuyên 
mục bao gồm những bài viết về du lịch trải 
nghiệm, sự kiện văn hóa, sản phẩm công nghệ 
hay ẩm thực, nhà hàng…

This section features articles focusing on various 
life experiences and discussions on how to see 
things from different angles and perspectives, 
including articles on traveling, cultural events, 
technology, food, dining and restaurants… 

StyLE taLKS
Nếu như Be Style, Be You! giúp độc giả cập nhật 
xu hướng thời trang và làm đẹp, góp phần định 
hình phong cách cá nhân. Let’s have a life mang 
đến những trải nghiệm hấp dẫn nhất trên nhiều 
lĩnh vực. StYLE talks sẽ là khoảng lặng trong 
tâm hồn, chia sẻ những suy tư, quan điểm cùng 
độc giả với nhiều bài đọc chuyên sâu và hấp dẫn 
thông qua các nhân vật truyền cảm hứng hay 
góc nhìn về các vấn đề tâm lý cuộc sống. 

If “Be Style, Be You!” updates fashion trends 
and helps readers to express their individual 
style, “Let’s have a life” brings about stories of 
exciting life experiences and suggests different 
ways to enjoy life, “STYLE Talks” serves as a 
cozy and comfortable corner where editors 
share their thoughts and feelings to connect 
with the readers. This section includes lifestyle 
and psychological articles featuring deep and 
meaningful stories, aiming to inspire readers to 
make wiser decisions, achieve bigger things and 
lead a better life. 

INSPIRATION -  SPRINg SummeR 201528 April 2015

Patchwork (Đắp vá)
 là phương pháp may, thêu, nối, đắp, ráp nhiều 

miếng vải nhỏ (có thể không cùng chất liệu, không 
cùng họa tiết hoặc không cùng màu sắc) với nhau để tạo 

nên một tổng thể lớn hoàn chỉnh của trang phục. Phương 
pháp này ra đời cách đây hơn 5000 năm, ban đầu phục vụ mục 

đích chính là tận dụng vải vóc thừa để tiết kiệm nhưng dần dần 
nó đã phát triển thành một nghệ thuật xử lý vải với nhiều ứng dụng 
rộng rãi trong may mặc, nội thất, mỹ thuật và thời trang. Những thiết 
kế patchwork thường mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ đầy thu 
hút ở tính ngẫu hứng và phong phú (về màu sắc, họa tiết hay chất 
liệu). Đôi khi chỉ cần một hai “mảnh đắp” tương phản và ấn tượng 

cũng đủ tạo nên diện mạo trẻ trung, hiện đại và phá cách cho bộ 
trang phục. Những “miếng ghép” đầy biến tấu len lỏi vào các 

bộ sưu tập trên nhiều hình thái và chất liệu khác nhau 
(không chỉ dừng lại ở denim như mùa trước) đã thổi 

một làn gió mới đầy khác biệt vào thời trang 
Xuân Hè 2015.

PATCHWORK 
PERFECT

MEsH
MATCHing

Có thể nói, hầu hết các 
chất liệu được dùng để thiết kế các 

trang phục lưới được lấy cảm hứng từ sports-
wear (đồ thể thao). Đây là một xu hướng mà chúng 

ta thường ít thấy ở các mùa trước. Chính vì thế, bạn đừng 
ngần ngại vận dụng nó vào mùa này để tạo cho mình một 

phong cách khác biệt. Mesh – tùy theo kích cỡ và hình dáng lỗ 
lưới kết hợp với kiểu dáng trang phục, có thể mang đến cho người 

mặc những sắc thái khác nhau. Khi thì thể thao (sporty) và năng 
động (như trong thiết kế của Alexander Wang, Opening Ceremony), 
lúc lại gợi cảm sexy pha chút bí ẩn (trong Versace, Calvin Klein, Alex-
is Mabille, DKNY), hoặc cá tính mới mẻ (như Altuzarra, Balenciaga, 
Balmain, Proenza Schouler). Không chỉ phổ biến với màu đen, các 

thiết kế lưới năm nay còn có mặt trong các phiên bản màu sắc 
khác. Nếu như vẻ quyến rũ của ren nằm ở sự cổ điển thanh 

lịch, dịu dàng và mềm mại thì nét hấp dẫn của lưới nằm 
ở sự táo bạo hiện đại, khỏe khoắn và mạnh mẽ, vô 

cùng thích hợp với những cô nàng 
fashion-forward và edgy! 
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       Accsessories

HOẠ TIẾT FLORAL (HOA) KHÔNG CHỈ LÀ 
NGUỒN CẢM HỨNG CHO TRANG PHỤC 
MÀ CÒN LÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO BẤT 
TẬN CHO RẤT NHIỀU THIẾT KẾ PHỤ KIỆN 
TỪ GIÀY CHO ĐẾN TÚI XÁCH, VÒNG, 
NHẪN… HÃY ĐIỂM MỘT CHÚT HOA 
CHO NGÀY XUÂN TƯƠI MỚI CỦA BẠN, 

TẠI SAO KHÔNG NHỈ?

This             

1ALEXIS BITTAR VERT D’EAU SMALL LUCITE 
FLOWER PIN, TAUPE

Một bông hoa trên ngực áo, vừa quý giá sang 
trọng, vừa cổ điển lịch lãm là một gợi ý không tồi 
cho những quý cô yêu thích những gì hoài niệm.

2
DOLCE & GABBANA GOLD-PLATED, CRYSTAL 
AND RESIN CLIP EARRINGS
Trong thiết kế thánh giá đậm chất Phục hưng 
ưa thích của thương hiệu, những bông hoa 
hồng nhỏ màu đỏ bằng resin nổi lên như một 
nét chấm phá đầy nữ tính ngọt ngào. 

3CHARLOTTE OLYMPIA ROSLANIDA 
SILK-SATIN PLATFORM SANDALS

Lấy cảm hứng từ icon Frida Kahlo, Charlotte 
Olympia thổi làn gió Mexico vào thiết kế giày 

sandal này trong BST Resort 2015 với các đường 
nét và màu sắc sống động, lộng lẫy. 

4
FENDI PEEKABOO 

Fendi như mang đến cả một vườn 
xuân rực rỡ trên chiếc túi Peekaboo 

đặc trưng thương hiệu. Bên trong lót 
da bê và bên ngoài là denim với các 

hoạ tiết được thêu tinh xảo, tỉ mỉ.

5ALEXANDER MCQUEEN SCARF
Thương hiệu Anh Quốc này luôn biết cách để 
khiến hoạ tiết skull (đầu lâu) signature của mình 
không nhàm chán. Và kết hợp với hoa trong sắc 
xanh blue tươi sáng là một ví dụ hoàn hảo.

6CHANEL NEOPRENE FLAP BAG EMBROIDERED 
WITH CAMELLIAS

Mẫu túi Flap Bag cổ điển được trang điểm lộng lẫy bởi 
những bông hoa camellia nổi tiếng, đặc trưng của 

thương hiệu. Thiết kế nằm trong BST Cruise 2015.

VIKTOR & ROLF

LADY DIOR IN ROSE TENDRE LAMBSKIN 
AND CROCODILE

Được làm từ da cừu non và cá sấu xử lý mềm 
mại trong sắc hồng trang nhã, thiết kế Lady 

Dior vốn rất “phụ nữ” nay càng ngọt ngào 
hơn với những nét vẽ thanh tao và tinh tế. 7

8MARNI FLOWER DETAIL NECKLACE
Là kiểu kiềng cổ đậm chất cổ điển được tổ điểm 

khác biệt bởi những bông hoa mềm mại ngỡ 
chừng như đang bung nở lộng lẫy.

LAURENCE DACADE HOMERE EMBROIDERED 
LINEN BROGUES
Cảm giác vintage ngập tràn, bừng nở trên một 
thiết kế giày brogue cổ điển. Sự giản dị nhưng 
không hề tầm thường để lại dấu ấn trên mỗi 
bước chân. 9

11L’AGENT BY AGENT PROVOCATEUR
Vườn hoa của phụ nữ không nhất định phải 
phô diễn ra bên ngoài. Những chấm hoa thêu 
trên lớp ren mỏng quyến rũ, vừa nhã nhặn, vừa 
dịu dàng và đầy đáng yêu.

10
GIAMBATTISTA VALLI EMBELLISHED SATIN 

WEDGE SANDALS
Giambattista Valli, thương hiệu của các quý cô 
đài các, ưa thích sự lộng lẫy phù phiếm, sự cầu 

kỳ choáng ngợp chưa bao giờ khiến người hâm 
mộ thất vọng!

ALEXIS MABILLE

84 BEAUTY BUZZ
MARCH 2015

1. Giorgio Armani Luminous Silk Foundation - Điểm cộng: Công nghệ micro-fil, mật độ phấn thấp nhưng khả năng tạo sắc tố cao. Mỏng nhẹ 
nhưng che phủ xuất sắc. 2. Tony Moly Bbo Lip Balm -  Điểm cộng: Son dưỡng môi giá rẻ với mật ong hoặc chiết xuất quả việt quất không chứa 
parabens. Thiết kế độc đáo, hương thơm dễ chịu.   3. bareMinerals COMPLEXION RESCUE™ Tinted Hydrating Gel Cream - Điểm cộng: kem 
khoáng chất đa năng cho hiệu ứng phủ sương, không chứa parabens, giúp che phủ nhẹ nhàng và làm ẩm mượt da cùng một lúc. 4. Shiseido 
Future Solution LX Total Radiance Foundation -  Điểm cộng: Kem nền thắp sáng làn da, tạo nét rạng rỡ và mịn màng tuyệt đối. Chứa thành 
phần Skingenecell 1P giúp cải thiện nền tảng của tế bào da.  Giá: 2.240.000 VND. 5. Benefit They’re Real! Push-Up Liner -  Điểm cộng: Công 
thức không phai màu kéo dài cả ngày. Đầu bút được thiết kế đặc biệt để vẽ mắt dễ dàng và chính xác.  6. Urban Decay Naked3 -  Điểm cộng: 
Hộp phấn mắt nổi tiếng này đã có phiên bản 3 với các gam màu cam đồng, xám khói và nâu. Tất cả đều là những màu sắc thời thượng nhất 
của năm nay.    7. MAKE UP FOR EVER Sens’Eyes - Waterproof Sensitive Eye Cleanser Điểm cộng: Tẩy trang mắt dành cho mắt nhạy cảm, 
an toàn không kích ứng, dành cho cả người đeo kính áp tròng.   8.  Atelier Cologne Collection Azur – Sud Magnolia - Điểm cộng: Sưu tập 
mùi hương độc quyền dành cho Sephora, mùi hoa cam và mộc lan tươi tắn, nhưng có độ bền mùi khá lâu.  9. SK-II Facial Treatment Essence 
Điểm cộng: hơn 90% là men Pitera giúp tái tạo cân bằng da, tăng cường sức sống cho da khoẻ mạnh. Bán chạy nhất ở các trang thương mại 
điện tử nổi tiếng.  10. LANCÔME BLANC EXPERT Cushion UV Compact Điểm cộng: Đệm mút có hàng ngàn lỗ không khí nhỏ, giúp dung 
dịch trải đều lên bông phấn một cách hiệu quả. Được bổ sung chiết xuất từ cây thông làm giảm tế bào sắc tố.  Giá: (Bản refill):1.200.000 VND.

7

Những sản phẩm bán chạy và hấp dẫn 
nhất đang được yêu thích là gì?

 Lựa chọn của chúng tôi cho
 Tháng Tư.

3

1

4

5

6

8
9

10

2

118 DÉCOR

Việc sử dụng màu trắng và màu đen để trang trí không quá khó. Có một quy tắc bất thành văn 
trong décor rằng bất cứ căn phòng nào cũng có thể có sự “đụng chạm” với màu đen. Bạn có thể 
nghĩ đây là điều khá kỳ lạ nếu ngôi nhà của bạn có tông chủ đạo là màu phấn hoặc màu ngọc. 
Nhưng nếu bạn thực sự bắt tay vào công việc, bạn sẽ thấy lý thuyết này hoàn toàn thực tế. 

Màu đen luôn tạo ra sự sắc nét. Màu đen đặt giữa bất cứ không gian nào, đặc biệt là những 
không gian có sự tương phản với nó như các màu neo, màu sáng đều mang đến điểm nhấn tinh 
tế. Nhưng để thực sự tạo ra một cảm quan ấn tượng thì màu đen nên được ghép đôi với màu 
trắng. 

Việc sử dụng màu đen và trắng trong trang trí tạo ra một phong cách hiện đại, tươi mới và 
thanh lịch đậm chất Pháp. 

Black & White 
HAI MÀU SẮC CỔ ĐIỂN NÀY SẼ MANG LẠI ĐIỀU GÌ CHO CĂN NHÀ CỦA BẠN?

KHÁNH

 Autoworld

2015 Mercedes Benz GLA- Class
GLA-Class là một chiếc SUV nhỏ gọn sang trọng hấp dẫn những người đam mê lái xe. Cả 2 

phiên bản GLA250 và GLA45 AMG sử dụng động cơ xăng tăng áp 4 xy–lanh, dung tích 2.0L, cho 
công xuất lên đến 360 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 
cấp, GLA250 có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 7,1 giây, trong khi đó phiên bản AMG làm 
điều tương tự chỉ trong 4,8 giây. Ngoài ra, các mẫu xe kể trên còn được trang bị màn hình màu 
cảm ứng 5.8 inch tiêu chuẩn và tùy chọn màn hình 7 inch, hệ thống âm thanh Harman Kardon, 
ghế ngồi điều chỉnh kèm chức năng sưởi và gói hỗ trợ điều khiển bao gồm kiểm soát hành trình, 
giữ làn đường cũng như hệ thống cảnh báo điểm mù.

MARCH 2015

1. Bạn có thể bắt đầu sự kết 
hợp đen trắng từ sàn nhà. Đây 
là không gian lý tưởng cho 
hai màu sắc này với những 
hoạ tiết phong phú. Đá cẩm 
thạch đen với chân tường 
trắng, gạch men trắng với các 
đường viên đen, hoặc các ô 
vuông đen trắng xen kẽ như 
bàn cờ…

2. Những bức tường sơn 
màu trắng hay cream trắng 
ngà mềm mại sẽ đóng vai 
trò khung nền hoàn hảo 
cho những trang trí đặt 
trên đó. Đơn cử như tranh. 
Những khung tranh bằng 
gỗ tối sơn màu đen. Một 
tấm thảm đen và trắng in 
hình nghệ thuật. Thậm chí 
là một bức hoạ được vẽ trực 
tiếp lên tường với hình trừu 
tượng về những chú ngựa 
vằn đen – đây là một trong 
những motif decal đang rất 
được ưa chuộng. 

3. Ở diện tích lớn, dùng 
đen – trắng như cặp màu 
chính thường đòi hỏi nhiều 
nỗ lực và gu thẩm mỹ tinh 
tế, bởi nếu không cẩn thận, 
không gian sẽ bị loãng và 
buồn tẻ. Nhưng một căn 
phòng nhỏ tầm 20-30m lại 
là nơi tuyệt vời để làm điều 
này, như phòng tắm hay 
phòng bếp. Bồn tắm cẩm 
thạch đen, bồn rửa trắng, 
các phụ kiện kim loại vàng 
hoặc bạc sáng bóng. Cặp 
màu này phải nói là hoàn 
hảo ở những không gian 
cần sử dụng đến nước. 

4. Với cặp màu đen trắng 
là hai tone màu chính, nên 
dùng rất nhiều phụ kiện 
màu trung tính để làm nổi 
bật chúng. 

5. Khăn trải giường màu 
trắng sắc nét là hoàn hảo cho 
phòng ngủ. Chăn và ga gối 
màu đen sẽ tạo ra sự thoải 
mái. Những chiếc gối nhỏ 
đặt ở ghế đầu giường có thể 
thay đổi theo mùa với những 
gam màu neo tươi sáng: đỏ, 
xanh lá, vàng hoặc bạc. 

at heart
Đằng sau mọi ảo ảnh, muộn phiền, sự tự tôn, lòng kiêu ngạo... chẳng 

phải ai cũng cần một chút bình yên ở trong tim hay sao?

CREATIVE & PHOTOGRAPHER: SAMUEL HOÀNG
STYLIST: LUSIA LAN ANH
MAKEUP & HAIR: LILIAN TRẦN 
MODEL: EDYTA ( TÂY MODEL AGENCY )
PRODUCER: NGỌC AN
LOCATION: STUDIO 25/25 TRẦN XUÂN SOẠN
FASHION: HUGO BOSS, BURBERRY, LUALA MILANO ( VICTORIA BECKHAM, 
OSCAR DE LA RENTA, ESCADA, ELIE SAAB )
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Calvin Klein

BOMBER-JACKET ĐƯỢC TRÔNG ĐỢI SẼ LÀ MỘT TRONG 
NHỮNG XU HƯỚNG ĐƯỢC YÊU THÍCH MÙA XUÂN HÈ 2015 
BỞI SỰ TRẺ TRUNG, CÁ TÍNH, TÔN DÁNG (TẠO CẢM GIÁC 
VAI TO, CHÂN DÀI) MÀ NÓ ĐEM LẠI CHO CÁNH MÀY RÂU. 
BOMBER JACKET CÓ KHẢ NĂNG KẾT HỢP HOÀN HẢO VỚI 
BẤT KỲ MÓN ĐỒ THỜI TRANG CASUAL NHẤT. DƯỚI ĐÂY LÀ 
MỘT SỐ LỰA CHỌN KẾT HỢP BOMBER JACKET.

Một chiếc bomber jacket cũng có 
thể được kết hợp với áo phông và 
quần short, giầy thể thao hoặc giầy 
slip-on cộng với một chiếc balô 
khỏe khoắn).

OFF-DUTY CASUAL:
THE BOMBER 

JACKET

(LOOK 2)

Một cách mặc bomber 
jacket khá khác biệt mùa 
Xuân Hè năm nay đó là 
oversized bomber jacket  
cài kín (thay vì để mở như 
thường thấy). Bạn có thể 
chọn sắc màu của bomber 
jacket đối lập với quần bó 
chất liệu da hoặc khaki.

(LOOK 1)
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Versace

CHẮC HẲN KHI NHẮC ĐẾN PHONG CÁCH CÔNG SỞ, BẠN SẼ 
NGHĨ NGAY ĐẾN SƠ MI TRẮNG CHỈNH TỀ, QUẦN ÂU SẪM 
MÀU CÙNG CRAVAT HAY NHỮNG BỘ SUIT ĐƯỢC CẮT MAY 
CẦU KỲ VÀ KỸ LƯỠNG. TUY NHIÊN, XU HƯỚNG THỜI TRANG 
NAM XUÂN HÈ 2015 MANG ĐẾN CHO BẠN NHỮNG LỰA 
CHỌN KHÁC BIỆT VÀ THÚ VỊ HƠN RẤT NHIỀU.

STYLISH AT WORK: 
THE RELAXED 

SUITS

Quan niệm cứ suit là phải màu đen, ghi, 
hay những màu trầm đã lỗi thời. Hãy 
để chàng thử những màu sắc mới mẻ 
trên các bộ suit mùa Xuân Hè 2015 như 
xanh lam, xanh neon, hồng be, màu 
nude. Sự trẻ trung của chúng khiến 
chàng có thể dễ dàng “phá cách”, kết 
hợp suit với giầy thể thao trắng (một 
trong những xu hướng nổi bật khác của 
mùa Xuân Hè năm nay) 

(LOOK 1)

(LOOK 2)
Một bộ suit với chất liệu denim. Tại 
sao không? Đặc biệt khi double 
denim (trên dưới denim) là một 
trong những xu hướng đang được 
ưa chuộng đối với cả hai giới. Denim 
kết hợp hoàn hảo với túi đeo vai da 
và giầy loafer da lộn .
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Áo khoác: Oscar de la Renta

Tôi đoán rằng bạn đã nghe nói đến việc Viện màu Pantone chọn màu đỏ Marsala làm màu của 
năm. Cá nhân tôi có tình yêu đặc biệt với gam màu trầm ấm áp và nóng bỏng này. 

Chào Marsala!

BẠN CÓ THỂ CHỌN MARSALA Ở NHỮNG  SẢN PHẨM NÀO? 
1. Yves Saint Laurent Baby Doll Kiss & Blush
 Lips & Cheeks in Nude Insolent.
2.Make Up For Ever Artist Shadow in M844  Burgundy.
3. MAC Cosmetics Toledo Lipglass in Opera 
Giá:  530.000 VND.
4. Tom Ford Velvet cherry.
5. MAC Cosmetics Toledo Lipstick in Sin
Giá:  570.000 VND.
6. Essie Nail Polish in “Limited Addiction”.
7. Son môi Chanel Rouge Coco RC 446 ETIENNE
 Giá: 901.000 VND.
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BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO 
ADVERTISING  RATE CARD

tRanG CHuẩn/ StanDaR PLaCEmEnt
TRANG CHUẨN PHẢI / TRÁI
STANDARD RIGHT-HAND/LEFT-HAND PAGE
Bleed size:  216 x 291 mm
Display:       206 x 281 mm
VNĐ 42.000.000

TRANG ĐÔI CHUẨN
STANDARD DOUBLE-PAGE-SPREAD
Bleed size: 426 x 291 mm
Display:      416 x 281 mm
VNĐ 80.000.000

2/3 TRANG CHUẨN (DỌC/NGANG)
2/3 STANDARD PAGE (VERTICAL/HORIZONTAL)
Bleed size:  216 x 291 mm
Display:       206 x 281 mm
VNĐ 34.000.000

1/4 TRANG CHUẨN
1/4 STANDARD PAGE
Bleed size: 216 x 72 mm
Display :     206 x 62 mm
VNĐ 20.000.000

1/2 TRANG CHUẨN DỌC / NGANG
STANDARD HAFT PAGE VERTICAL / HORIZONTAL
Bleed size: 105 x 291 mm / 216 x 146 mm
Display:      95 x 281 mm / 206 x 136 mm
VNĐ 30.000.000

1/3 TRANG CHUẨN DỌC / NGANG
1/3 STANDARD PAGE VERTICAL / HORIZONTAL
Bleed size:   71 x 291 mm / 216 x 97 mm
Display :       61 x 281 mm / 206 x 87 mm
VNĐ 24.000.000

tRanG ĐẶC bIỆt/ SPECIaL PLaCEmEnt

Bleed size: 216 x 291 mm
Display : 206 x 281mm

TRANG PHẢI ĐẦU TIÊN
FIRST SINGLE RIGHT HAND PAGE
VNĐ   75.000.000

TRANG PHẢI THỨ 2
SECOND SINGLE RIGHT HAND PAGE
VNĐ   60.000.000

TRANG PHẢI THỨ 3
THIRD SINGLE RIGHT HAND PAGE
VNĐ   55.000.000

TRANG PHẢI THỨ 4
FORTH SINGLE RIGHT HAND PAGE
VNĐ   50.000.000

Bleed size: 426x291 mm
Display : 416x281 mm

TRANG ĐÔI ĐẦU TIÊN
FIRST DOUBLE PAGE SPREAD
VNĐ 110.000.000

TRANG ĐÔI THỨ 2
SECOND DOUBLE PAGE SPREAD
VNĐ 100.000.000

TRANG ĐÔI THỨ 3
THIRD DOUBLE PAGE SPREAD
VNĐ   95.000.000

TRANG ĐÔI THỨ 4
FORTH DOUBLE PAGE SPREAD
VNĐ   90.000.000

Bleed size: 216x291 mm
Display : 206x281 mm

TRANG BÌA GẬP NGOÀI
REVERSE GATE FOLD
VNĐ 120.000.000

BÌA 2
INSIDE FRONT COVER
VNĐ   75.000.000

BÌA 3
INSIDE BACK COVER
VNĐ   65.000.000

BÌA 4
OUTSIDE BACK COVER
VNĐ 110.000.000

[ Giá chưa bao gồm VAT/ Prices are exclusive of VAT]
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tRanG (PR)/ aDVERtoRIaL

TRANG ĐÔI
DOUBLE PAGE
Bleed size: 71 x 291 mm / 216 x 97 mm
Display:      61 x 281 mm / 206 x 87 mm
VNĐ 80.000.000

TRANG ĐƠN
SINGLE PAGE
Bleed size: 216 x 291 mm
Display:      206 x 281 mm
VNĐ 40.000.000

BỘ SƯU TẬP X 10 TRANG
COLLECTION X 10 PAGE
Bleed size: 71x291 mm / 216x97 mm
Display: 61x281 mm / 206x87 mm
VND 80.000.000
VND 150.000.000 (có sản phẩm)

STANDARD INSERT
(exclusive of printing fee, production)
(chưa tính phí in ấn và sản xuất)
Bleed size: 71x291mm / 216x97 mm
Display: 61x281mm / 206x87 mm
VND 80.000.000

CUSTOMIZE INSERT
(exclusive of printing fee, production)
(chưa tính phí in ấn và sản xuất)
GIÁ: Liên hệ
PRICE: Contact

KHÁC/ otHERS

yêu Cầu Kĩ tHuật/ tECHnICaL REquIREmEnt
Bleed: 3mm – tất cả các cạnh
Vùng an toàn: 
Vùng an toàn giúp việc cắt xén trang được chuẩn xác. Toàn bộ chữ, hình ảnh và đồ họa quan trọng được sử dụng cần nằm trọn 
vẹn trong vùng an toàn, những phần nằm ngoài vùng an toàn sẽ bị xén bỏ khỏi trang báo trong quá trình sản xuất. 
Định dạng file gửi: AI, ESP, PDF

Bleed: 3mm – on all sides
Safe Area:
The safe area allows the printing press to have to trim properly. All text, photos and graphics that you do not want to bleed need 
to stay within this area. All things placed outside the safe area are going to bleed off the page.
File format: AI, ESP, PDF

CHIẾt KHẤu ĐẶC bIỆt/ DISCount RatEHẠn ĐẶt quảnG CÁo/ booKInG DEaDLInE

KỲ ĐĂNG/ iSSuE MỨC CHIẾT KHẤU DISCOUNT RATE

1 - 3 5 %

4 - 6 10 %

7 - 9 15 %

10 - 12 20 %

Thời hạn đăng kí/Booking deadline:  
Trước ngày 25 hàng tháng/ Before 25th of each month
Thời hạn nhận bài/Art work deadline:  
Trước ngày 05 hàng tháng/Before 05th of each month
Ngày phát hành/Publishing date:  
ngày 15 hàng tháng/ On 15th of each month

[ Giá PR chưa bao gồm chi phí viết bài/ excluded  writing fee] 
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