
 

 

THƯ NGỎ 

 Kính gửi: Quý khách hàng! 

Báo Bóng Đá là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, là tờ báo thể thao số 1 

nhiều năm liền trong làng báo thể thao nói riêng, báo chí Việt Nam nói chung. Báo Bóng đá phát 

hành hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật trên toàn quốc, với số lượng phát hành từ 350.000 đến 

450.000 bản/ngày.  

 

PHÂN BỔ:   

 

 

GIÁ BÁN: 4.800đ/tờ (Bốn nghìn tám trăm đồng) 

HÌNH THỨC:  

Báo Bóng Đá được in đen trắng và 2 màu tại các trang nội dung, 4 trang quảng cáo in 4 

màu (trang 5, 8, 17, 20). 4 trang quảng cáo được bố trí xen kẽ các trang nội dung là một lợi thế lớn 

đối với khách hàng quảng cáo, khi dễ dàng thu hút sự chú ý của độc giả. 

Miền Nam 
50% 

Miền Bắc 40% 

Các Miền 
khác 



BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO BÓNG ĐÁ 
(Áp dụng từ ngày: 01/01/2019) 

(Đơn vị tính: VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 

Toàn quốc Một miền (Bắc - Nam) 

Quảng cáo Bài PR Quảng cáo Bài PR 

 

Toàn trang  

(260 x 370 mm) 
35,000,000 30,000,000 18,000,000 15,000,000 

 1/2 trang ngang 

(260 x183 mm) 
18,000,000 16,000,000 10.000,000 8,000,000 

 

  1/4 trang đứng 

(128 x180 mm) 
9,500,000 9,000,000 5,500,000 5,000,000 

  

 

Chân trang nội 

dung 

(260 x 25 mm) 

2,100,000    

Ghi chú: 

- Giá trên áp dụng cho quảng cáo in 4 màu. 

- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, phí thiết kế Maquette hoặc viết bài. 

- Khi đăng quảng cáo phải có giấy phép quảng cáo 

- Phí cộng thêm áp dụng cho diện tích khác biệt : 20% 

- Phí cộng thêm áp dụng cho trang phải: 10% 

Tel: 028 6282 5186  |   Hotline: 0937 231 258  |    Email: booking@bookingquangcao.com.vn 


