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NGƯỜI BạN GáI
đáNG tIN cậy 
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các chuyên gia 
hàng đầu

nghìn

iPad App
Available!



Ấn phẩm quốc tế hàng đầu về làm đẹp và sức khỏe phụ nữ

Số Ngày phát hành Hạn quảng cáo Nội dung chính Phụ trương 
đặc biệt và 
sách

Tháng 1 26/12/2012 14/12/2012 Thời trang: Party theme
Làm đẹp: Collagen product with anti 
aging
Sức khỏe: Protect you health in winter
Giảm cân - tập luyện: be a guest at 
your party (WH 11)”

Tháng 2- 
TẾT ISSUE

16/01/2013 09/01/2013 Thời trang: Spring/Summer Trends for 
your body
Làm đẹp: Healthy beauty
Sức khỏe: Avoid to hang over
Slim dowm or Work out: The 1 secret 
to diet success (WH 10)”

Phụ trương: 
Thực phẩm 
sạch và xanh

Tháng 3 27/02/2013 18/02/2013 Thời trang: Workwear 
Làm đẹp: Natural product
Sức khỏe: Build you bone
Giảm cân - tập luyện: Lean strong 
sexy for life (WH 10)”

Sách: 100 loại 
thức uống lý 
tưởng

Tháng 4 27/03/2013 15/03/2013 Thời trang: Jeans 
Làm đẹp: Body care 
Sức khỏe: Voice of Blood (WH 11)

Tháng 5 24/04/2013 13/04/2013 Thời trang: Beach
Làm đẹp: Sun protect
Sức khỏe: Eyes 
Giảm cân - tập luyện: Food for your 
body”

Phụ trương: 
Đại dương 
xanh và sắc 
đẹp

Tháng 6 29/05/2013 18/05/2013 Thời trang: Color of summer
Làm đẹp: Hair of summer
Sức khỏe: How to increase resistance
Giảm cân - tập luyện: Reduce 2 sizes 
in 2 weeks 

Sách: 5 phút 
tự làm bác sĩ

Tháng 7 26/06/2013 15/06/2013 Thời trang: Accessories
Làm đẹp: Relaxing looks
Sức khỏe: Sleepness night
Giảm cân - tập luyện: Burn fat

Phụ trương: 
Phòng và 
điều trị tiểu 
đường

Tháng 8 31/07/2013 20/07/2013 Thời trang: Fall/Winter trends
Làm đẹp: Smooth skin
Sức khỏe: Birth control
Giảm cân: What is Cardio programe

Sách: Thực 
đơn thông 
minh cho 
ngày lễ

Tháng 9 28/08/2013 17/08/2013 Thời trang: Fall fashion guide
Làm đẹp: 10 hot hair color style
Sức khỏe: Health test
Giảm cân: 17 day slim down (diary)

Phụ trương: 
Chuyên đề 
chăm sóc tóc

Tháng 10 25/09/2013 14/09/2013 Thời trang: Style for change
Làm đẹp: Sexy in 20, 30, 40
Sức khỏe: Breast cancer 
Giảm cân: 100 best food for women

Phụ trương: 
Các loại dầu 
dinh dưỡng

Tháng 11 30/10/2013 19/10/2013 Thời trang: Color of trends
Làm đẹp: Fragrance
Sức khỏe: Health Quiz
Giảm cân: Run your butt off 

Sách: Đẹp 
hơn, trẻ hơn 
và thon thả 
hơn

Tháng 12 27/11/2013 16/11/2013 Thời trang: Christmas
Làm đẹp: Style for your ID
Sức khỏe: HIV
Giảm cân: Eat, drink & still shrink

Phụ trương: 
Lịch 2014 
với thực đơn 
thông minh

Lịch phát hành

* Thông tin tham khảo

Khởi động 
giải WH 
Best of 
Beauty

Beauty 
Fair

Chương 
trình Nhảy 

tự do 

Sách WH 
Best of 
Beauty  



Bảng giá quảng cáo

Giá quảng cáo trên tạp chí 
Đơn vị tính VNĐ, không bao gồm VAT

Trang PR và quảng 
cáo bài viết 
Bằng kinh nghiệm chuyên môn, 
Women’s Health có những 
bài viết độc đáo để quảng bá 
thương hiệu của khách hàng 
quảng cáo. Giá sẽ được cộng 
thêm 20% dựa trên mức giá 
quảng cáo. Giá không bao gồm 
thuế giá trị gia tăng, chi phí 
chụp ảnh, chi phí người mẫu và 
các chi phí khác. 

•  Đặc biệt khi mua tạp chí 
Women’s Health: Chúng tôi có 
cung cấp dịch vụ phát hành 
tạp chí Women’s Health theo 
gói để bạn có thể cung cấp 
cho các khách hàng, đối tác 
và các hoạt động khuyến mãi 
của mình.

• Ngoài Women’s Health với 
hiệu quả quảng cáo đáng kinh 
ngạc, khách hàng cũng có thể 
đẩy mạnh chiến dịch của mình 
thông qua tất cả các thương 
hiệu khác của Ringier như 
ELLE, Thời Trang Trẻ… với hơn 
1,8 triệu bạn đọc mỗi tháng.

Vị trí quảng cáo Giá quảng cáo
Bìa 2 trang 3 (IFC) 115.500.000
Quảng cáo bìa 1 gấp 134.400.000
Trang đôi vị trí 1 107.100.000
Trang đôi vị trí 2 102.900.000
Trang đôi vị trí 3 96.600.000
Bìa 3 (C3) 50.400.000
Bìa 4 (C4) 84.000.000
Trang đối diện trang Mục lục 56.700.000
Trang đối diện trang Toàn cầu 52.500.000
Trang đối diện trang Thư tòa soạn 48.300.000

Trang đối diện trang Góc chuyên gia 46.200.000
Quảng cáo trang đơn đầu tiên 44.100.000
Quảng cáo trang đôi 73.500.000
Trang đơn (SP-ROM) 42.000.000
1/2 Page 31.500.000
1/3 Page 21.000.000
Quảng cáo khuyến mãi đặc biệt 42.000.000
Quảng cáo phụ trương 31.500.000
Đính kèm sản phẩm (tờ rơi...) 63.000.000
Bellyband 84.000.000

Kích thước quảng cáo

Vị trí
Kích thước (mm)

Tràn trang Lọt lòng

Trang đôi 426 x 286 400 x 260

Trang đơn 216 x 286 190 x 260

1/2 trang đứng 105 x 286 90 x 260

1/2 trang ngang 216 x 143 190 x 130

1/3 trang đứng 73 x 286 60 x 260

Trang đôi

1/2

Trang

đứng

1/3

Trang

đứng

1/2 Trang 
ngangTrang 

đơn
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Ấn phẩm quốc tế hàng đầu về làm đẹp và sức khỏe phụ nữ

Quảng cáo trực tuyến www.womenshealthvn.com
Đơn vị tính VNĐ, không bao gồm VAT

Vị trí quảng cáo Giá quảng cáo
Tài trợ Full Site 81.900.000
Homepage Float (750 x 500 pixel) 60.900.000
Top Banner (728 x 90 pixel) 42.000.000
Leaderboard (950 x 90 pixel) 46.200.000
Skyscraper (300 x 500 pixel) 60.900.000
Rectangle vị trí 1 (300 x 250 pixel) 39.900.000
Rectangle vị trí 2 (300 x 250 pixel) 37.800.000
Rectangle vị trí 3 (300 x 250 pixel) 35.700.000
Quảng cáo Button (300 x 100 pixel) 18.900.000
Bottom Banner (468 x 60 pixel) 14.700.000

Search Sponsor 10.500.000
Homepage Pop Up 9.450.000 (VNĐ/ngày)

Special Promotion Article 23.100.000
Video 55.000.000
Newsletter Top Banner 25.200.000
Promotion Email 102.900.000
Pop Under 1.470.000 (VNĐ/ngày)



Ấn phẩm quốc tế hàng đầu về làm đẹp và sức khỏe phụ nữ
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Lượng độc giả
478.000 người/tháng
vẫn đang tăng trưởng

Tạp chí Women’s Health 
20.000 bản/kỳ

Ngày phát hành
thứ Tư cuối cùng của tháng

Giá bán
34.800 đồng

Website womenshealthvn.com
50% lượt truy cập tăng/tháng

Women’s Health Tablet
hàng nghìn lượt download/tháng

Liên hệ
Quảng cáo

Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com


