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TẠP CHÍ VỀ THỜI TRANG, GIA ĐÌNH VÀ 
PHONG CÁCH SỐNG HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM



Facebook: 
Tap chi Thoi Trang Tre

Thời Trang Trẻ
(thứ Ba hàng tuần
Dành cho phụ nữ 

thành thị. Thương hiệu 

tạp chí về thời trang, 

gia đình và phong 

cách sống hàng đầu 

tại Việt Nam Thế Giới Mốt: 
(15 hàng tháng) 
Dành cho tín dồ thời 

trang cao cấp hàng đầu 

ở Việt Nam

Website: 
tapchithoitrangtre.com.vn

Giá 12.000Đ 

Gương mặt bìa:
Kim Cương

Phát hành

Thứ Ba
hàng tuần

sắc đẹp
Collagen &

TẠP CHÍ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
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Diane von 
Furstenberg: 

Tôi muốn tạo 
ấn tượng

Khám phá 
một nửa 
thế giới

Collagen -  
gì ấy nhỉ?

BST Rực
 rỡ hoa

Chân dung 
phụ nữ 

lý tưởng

Phượt
Thung Nai

Hấp dầu
nhiều có tốt?

Bolero và trào 
lưu đang thịnh

www.tapchithoitrangtre.com.vn

Trò chuyện
trong tuần

Vi 
Thảo

Phút tỏa sáng của người phụ nữ

Thời Trang Trẻ Tuần



Trên 70% bạn đọc 

Thời Trang Trẻ có 

mức thu nhập trung 

bình và cao so với 

mức sống hiện tại ở 

Việt Nam.

Phút tỏa sáng của người phụ nữ

Thời Trang Trẻ Tuần

Những
con số

biết nóibạn đọc Thời 

Trang Trẻ là 

những người 

phụ nữ trẻ 

năng động, biết 

cách hưởng thụ 

cuộc sống với 

niềm đam mê, 

nhiệt huyết và 

hứng khởi. 

họ đặc biệt yêu thích 

chăm sóc vẻ đẹp bên 

ngoài, yêu thời trang 

nhưng không quên 

quan tâm đến hạnh 

phúc gia đình.

họ là những người phụ nữ quan tâm tới 

thời trang, thông minh và sáng tạo trong 

việc tạo dựng và tự tin vào phong cách 

của bản thân mình.

họ thích chủ động 

trong cuộc sống và 

có quyến quyết định 

trong việc mua sắm 

cho gia đình.

bạn đọc Thời Trang 

Trẻ là là những phụ nữ 

trẻ có độ tuổi dưới 40.

bạn đọc Thời Trang 

Trẻ sống chủ yếu tại 

các thành phố lớn 

của Việt Nam như Hồ 

Chí Minh, Hà Nội, Đà 

Nẵng, Cần Thơ,…

76%

80%
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70% 67%

70%
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Trên

(Nguồn: Dựa trên nghiên cứu bạn đọc 

Thời Trang Trẻ của Cimigo 2012)



Thời Trang Trẻ Tuần

Thời Trang Trẻ là tạp chí 

thời trang dành cho nữ giới 

đầu tiên tại Việt Nam, là một 

trong những thương hiệu 

tạp chí nổi tiếng và được 

nhiều phụ nữ thành thị yêu 

thích nhất.  

Thời Trang Trẻ là tạp chí đi 

đầu trong những xu hướng 

thời trang và làm đẹp trong 

nước và thế giới

Thời Trang Trẻ là một trong 

những tạp chí có số lượng 

phát hành lớn nhất trên thị 

trường tạp chí dành cho 

phụ nữ tại Việt Nam. 

Thời Trang Trẻ hiện là tạp 

chí dành cho phụ nữ duy 

nhất đưa ra các giải pháp 

quảng cáo truyền thông đa 

phương tiện, kết hợp cả tạp 

chí, trang web, thư điện tử 

và tổ chức sự kiện một cách 

phong phú và đa dạng

Thời Trang Trẻ là địa chỉ 

đáng tin cậy cho những 

thông tin hữu ích sức khỏe 

và gia đình

Phút tỏa sáng của người phụ nữ

tôi chọn
Thời Trang Trẻ

Vì sao



Thời Trang Trẻ Tuần

Bộ sưu tập

Product placement (Thời 

Trang ứng dụng, lục túi 

cùng sao, làm đẹp, trang nội 

trợ)

Lồng ghép nội dung ( bác sỹ 

của bạn, hỏi đáp)

Trang PR của TTT thiết kế

Cùng làm event với TTT: 

cuộc thi nhà tạo mẫu tóc, 

siêu mẫu…

Phút tỏa sáng của người phụ nữ

quảng cáo
Nhiều hình thức

đa dạng
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Sự nổi bật của mắt được các chuyên gia trang điểm 
chú ý nhiều hơn trong mùa Thu Đông. 

49

Dạ tiệc Thu Đông 
body  |  làm đẹp  tác giả Thu Hòa

48 23 tháng 10 năm 2012

Ảnh: Coban Nguyễn; Người mẫu: DV Vân Trang; Trang điểm: Quốc Anh.

Bạn cần biết!
“Không chỉ có làn da, làn môi tôi cũng trở nên khô 
hơn khi tiết trời thay đổi?” 
Thu Minh – Ninh Bình
Dưỡng ẩm cho môi cũng cần thiết như việc chăm sóc da. 
Ngoài việc sử dụng các sản phẩm dưỡng môi chuyên dụng, 
bạn cũng nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày. 
- Uống 2 lít nước mỗi ngày; ăn nhiều trái cây, rau xanh. 
- Thường xuyên thoa vaseline để ngăn ngừa hiện tượng 
mất nước, cho làn môi mềm mại. Ngoài ra, cũng có thể sử 
dụng hỗn hợp mật ong, dầu oliu massage nhẹ nhàng lên 
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môi trong vòng 1 phút. Sau đó, để yên hỗn hợp này trên 
môi trong 5 phút cho đến khi da môi mềm ra. Tiếp đó, bạn 
lấy tay chà xát nhẹ nhàng những hạt đường trên môi để 
lấy đi các mảng da bong tróc rồi rửa lại bằng nước ấm. 
- Lưu ý, khi môi bị bong tróc, không nên liếm môi, dùng 
tay bóc những lớp da môi đang bị bong tróc, hoặc dùng 
khăn giấy khô chùi quá mạnh vào da môi. Nếu da bị bong 
tróc, hãy dùng bông tẩy trang, thấm nước ấm rồi đặt lên 
môi, đợi một vài phút cho lớp da khô mềm ra, rồi chùi một 
cách thật nhẹ để bong lớp da khô của môi 

Phấn nền: Hãy làm ẩm da bằng nước hoa hồng và 
tinh dầu dưỡng da tạo độ ẩm. Sau đó dùng kem 
lót để giúp tạo độ sáng, rồi dùng kem nền và phấn 

phủ màu nude đánh đều lên khuôn mặt.
Màu mắt: Xu hướng dùng eyeliner để tạo điểm nhấn tiếp 
tục được ưa chuộng. Để tạo sự tinh tế cho đôi mắt, các 
chuyên gia khuyên dùng những màu tông lạnh như nâu 
đen, nâu nhẹ, màu khói… Lần lượt dùng phấn màu da 
phủ lên toàn bộ vùng hốc mắt. Tiếp đến, dùng màu đậm 
không nhũ tán ở hốc mắt và viền mắt dưới. Sau cùng, kẻ 

đường eyeliner thật sắc nét và đừng quên bấm cong mi 
và chải mascara. 
Phấn má: Dùng phấn má hồng nhạt đánh thật nhẹ.
Son dưỡng: Dùng son LipIce Lip Pure chiết xuất từ thực 
phẩm thiên nhiên giúp dưỡng môi tận sâu bên trong, an 
toàn cho môi nhạy cảm, đem lại làn môi mềm mượt và 
khỏe khoắn.
Son môi: Vẻ kiêu sa, căng mọng của làn môi được tô điểm 
bởi màu hồng tự nhiên. Gam màu này giúp gương mặt trở 
nên tươi sáng và rạng rỡ hơn 

Xu hướng dùng eyeliner để 
tạo điểm nhấn cho mắt tiếp 
tục được ưa chuộng trong 
mùa thu đông năm nay.

Bộ sưu tập thời trang

Product placement

Quảng cáo 1/2 trang gấp
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Thời Trang Trẻ Tuần

Phút tỏa sáng của người phụ nữ

Nội dung
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le

tips
Mẹo thời trang: 
Tạo phong  
cách > 24

Vẻ đẹp cổ điển
Như những ký ức đẹp của một thời quá khứ, như câu chuyện 
tình bất hủ ở Casablanca, vẻ đẹp cổ điển dịu nhẹ thể hiện nét 
da diết, không quá rực lửa nhưng còn mãi với thời gian! Với 
sự trở lại mạnh mẽ của dòng thời trang vintage, retro, pastel... 
kiểu áo Peter Pan cũng làm làng thời trang dậy sóng, một chút 
hoài cổ, đẹp mong manh và cũng rất kiêu kỳ. Hãy cùng bước 
vào thế giới cổ tích thời trang mang tên Peter Pan!

12 31 tháng 7 năm 2012

Biến thể  
Cổ Peter Pan với 
phần lá cổ sau lớn 
hơn như cổ lính thủy.

cập nhật những 

bộ sưu tập mang 

tính ứng dụng 

cao.

Xu hướng thời 

trang mới nhất 

tại Việt Nam và 

quốc tế.

rất nhiều lựa chọn 

và những mẹo nhỏ 

mách bạn cách 

chăm sóc sắc đẹp.

Cách chăm sóc sức 

khỏe cho chính 

bạn và người thân 

từ những chuyên 

gia uy tín.

Bài viết về y khoa 

dành cho phụ nữ 

đặc sắc.

những tin tức mới 

nhất, những câu 

chuyện sinh động 

trong cuộc sống, 

tình yêu, quan hệ 

giới tính, hôn nhân, 

gia đình.

cung cấp những ý 

tưởng sáng tạo cho 

căn nhà và bếp của 

bạn

Cập nhật những sự 

kiện mới nhất và các 

hoạt động giải trí trong 

tuần. 

Những địa điểm, quán 

ăn, cà-fê lý tưởng

Những món ăn ngon 

trong tuần.

đưa những tâm 

sự và thông tin 

về những gương 

mặt nổi tiếng 

trong và ngoài 

nước gần hơn 

với độc giả.

Những xu hướng 

thời trang của 

nhân vật nổi 

tiếng.

Style 
Thời Trang 
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Làm đẹp

Spirit
Cuộc sống 

Home & Away  
Giải trí

Faces  
Gương mặt
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fa
c
e
s Thái Trinh: 

Trời phú cho em sự tự tin dạn dĩ

Thái Trinh, một trong những giọng 
hát được chú ý từ khi mới tham 
gia vào giọng hát Việt đã dừng 

bước ở cuộc thi này tuần rồi. Khán giả 
có thể chọn lựa cô đi tiếp nhưng huấn 
luyện viên thì không. Tuy là thí sinh của 
Giọng hát Việt, nhưng trên cộng đồng 
mạng và khán giả của các quán cà phê 
nhạc sống, nhất là những quán hát với 
nhạc cụ acoustic, không micro thì cái 
tên Thái Trinh đã rất quen thuộc từ mấy 
năm qua. Dừng bước ở cuộc thi giọng hát 
Việt, cũng là lúc Thái Trinh chuẩn bị cho 
việc ra mắt MV mới đầu tiên của mình, 
phát hành cùng với thời điểm ra báo 
TTT tuần này. Đó là MV ca khúc Cười lên 
nào nói về cảm xúc của cô sau khi dừng 
cuộc chơi ở Giọng hát Việt. Thái Trinh 
sáng tác chỉ trong vòng một tiếng, khi 
cô bé về nhà lúc nửa đêm, vừa chat với 
bạn vừa viết. Cô quyết định tung ra ngay 
MV đầu tay này như là một kỷ niệm đẹp 
cho hành trình tìm đến khán giả trên 
diện rộng của mình. Thái Trinh cũng là 
thí sinh đầu tiên của cuộc thi Giọng hát 
Việt ra MV single đầu tiên. Sự nhanh 
tay này cho thấy Thái Trinh đã tỏ rõ hơn 
sự quyết tâm đeo đuổi ca hát chuyên 
nghiệp. Sau đó sẽ là một single với nhạc 
phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường dự 
tính phát hành cuối năm, mở đường cho 
việc xuất hiện một album hoàn chỉnh 
đầu tay của Thái Trinh trên thị trường 
vào năm sau.
Thái Trinh trò chuyện cùng tôi, ở quán cà 
phê quen cô vẫn thường biểu diễn hàng 
tuần từ 3 năm nay, với tất cả sự dạn dĩ tự 
nhiên, hồn nhiên và lắm khi già dặn, lớn 
rất nhiều so với tuổi thật của mình. 

TTT: Nếu hỏi rằng Thái Trinh có tiếc 
nuối khi rời khỏi Giọng hát Việt sớm, 
thì Trinh sẽ nói…
Thái Trinh: Cũng buồn khi rời cuộc thi, 
nhưng em thấy cũng nên vui sau đó, cuộc 
thi đem lại cho em nhiều thứ, cho em 
thêm khán giả, bạn bè. Em thích sự bận 
rộn, sự bận rộn của một cuộc thi nó lạ 
lắm, nhiều áp lực và bắt buộc mình phải 
theo guồng quay sít sao như thế, chứ 
không phải những bận rộn của mình có 
thể du di được. Sự bận rộn giúp em học 
được nhiều thứ trong một tập thể, rút ra 

tips
Chuyện  
trong làng > 74 - 75



Thời Trang Trẻ Tuần

Phút tỏa sáng của người phụ nữ

Phát hành

Phát hành thứ 3 hàng tuần

Số lượng phát hành: 
70,000 bản/ kì

Số lượng độc giả: 
5 - 6 bạn đọc/ cuốn

Kênh phát hành: 
Hệ thống sạp báo, điểm bán 

hàng và các kiốt. 

Hệ thống hiệu sách tại HCM, 

Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ 

và các thành phố lớn trên cả 

nước.  

Có mặt tại các cửa hàng thời 

trang, quán café và các tiệm 

chăm sóc sắc đẹp lớn. 

Giá bìa: 12,000 đồng/cuốn, 

phát hành thứ 3 hàng tuần 

trên toàn quốc.

Format: 100 trang, in 4 màu

Kích thước: 23 cm x 29 cm

Chất lượng giấy: trang bìa 

170gr couché; trang ruột 80gr 

couché.



Thời Trang Trẻ Tuần

Phút tỏa sáng của người phụ nữ

Bảng giá

Với sự sáng tạo và đa dạng, tạp chí Thời Trang Trẻ luôn sẵn sàng đề ra những giải pháp quảng cáo độc đáo 

và đặc biệt dành riêng cho từng thương hiệu và khách hàng cụ thể. 

quảng cáo
(Áp dụng từ năm 2013)

- Giá quảng cáo chưa bao gồm thuế và các chi phí vị trí đặc biệt (20% nếu có) 

- Giá quảng cáo được tính chung cho trang quảng cáo và trang PR

- Mức chiết khấu trang PR được thêm 5% sau mức chiết khấu thông thường cho trang quảng cáo

- Trang PR do Thời Trang Trẻ thiết kế giảm giá 15%

Vị trí
Kích thước (mm)

Giá/ kỳTràn trang Lọt lòng

Trang bìa 2 236 x 296 210 x 270 52,000,000

Trang bìa 3 236 x 296 210 x 270 42,000,000

Trang bìa 4 236 x 296 210 x 270 58,000,000

Trang trong đầu tiên bên phải 236 x 296 210 x 270 52,000,000

Trang trong 236 x 296 210 x 270 38,000,000

Trang trong vị trí đặc biệt (7,9,11) 236 x 296 210 x 270 47,000,000

Nửa trang đứng - 100 x 257 23,000,000

Nửa trang ngang - 206x 125 23,000,000

Nửa trang ngang đứng - 125 x 206 23,000,000

1/4 trang ngang - 206 x 60 14,000,000

1/4 góc - 100 x 125 14,000,000

1/3 trang ngang - 206 x 82 17,000,000

1/3 trang đứng - 64 x 257 17,000,000

2/3 trang đứng - 135 x 257 30,000,000

1/5 chân trang - 206 x 47 10,000,000

Trang đôi thông thường 466 x 296 440 x 270 65,500,000

Trang đôi IFC 466 x 296 440 x 270 88,500,000

Trang đôi IBC 466 x 296 440 x 270 84,500,000

Trang bìa 2 gấp 447 x 296 427 x 270 118,000,000

Trang đơn gấp 1 cánh 223 x 296 200 x 270 90,000,000

Bộ sưu tập 4 trang 40,000,000

Bộ sưu tập 6 trang 50,000,000

Bộ sưu tập 8 trang 60,000,000

Sampling trang trong 40,000,000

Sampling ngoài bìa 55,000,000

Đăng tin 5,000,000

Đặt sản phẩm 15,000,000

Dán, đánh đấu 40,000,000

Đính kèm tờ rơi 38,000,000

Đóng gáy 50,000,000


