
 
 
 

        BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN TẠP CHÍ KIẾN TRÚC NĂM 2014 
  

Tạp chí Kiến trúc là cơ quan ngôn luận của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, thành viên 

Liên Hiệp Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA), xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân 

trọng. Trong suốt hơn 25 năm phấn đấu và phát triển, Tạp chí Kiến trúc luôn đáp 

ứng nhu cầu của độc giả cả nước trong và ngoài ngành kiến trúc, xây dựng. Đây là 

tài liệu giúp các nhà quản lý tham khảo và là một diễn đàn lớn để các tập đoàn, các 

doanh nghiệp giới thiệu thương hiệu, sản phẩm và tìm kiếm đối tác phát triển thị 
phần. 

- Đối tượng bạn đọc: Tất cả các độc giả trên cả nước, các kiến trúc sư, các cơ 

quan liên quan đến ngành kiến trúc và xây dựng, giao thông… 

 - Kỳ xuất bản: 1 tháng x 1 số (Xuất bản vào ngày 30 hàng tháng) 

- Khuôn khổ: 25,5cm x 25,5 cm 

- Số trang: 96 trang 

- Phạm vi phát hành: Trên toàn quốc 

- Số lượng phát hành:  20.000 bản 

STT Vị trí Diện tích Đơn giá/trang 

1 Trang bìa 1 25,5 x 25,5 mm 30.000.000 

2 Trang bìa 2 25.5 x 25.5 mm 25.000.000 

3 Trang bìa 3 25.5 x 25.5 mm 25.000.000 

4 Trang bìa 4 25.5 x 25.5 mm 30.000.000 

5 Trang ruột 1 (Cạnh bìa 2) 25.5 x 25.5 mm 20.000.000 

6 Trang ruột (trước mục lục) 25.5 x 25.5 mm 18.000.000 

7 1/2 trang 25.5 x 12.7 mm 10.000.000 

8 1/4 trang 25.5 x 6.37 mm 7.000.000 

9 Bài viết PR (trang ruột) 25.5 x 25.5 mm 15.000.000 

(Biểu giá trên chưa bao gồm thuế GTGT) 
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