
Cẩm nang văn hóa &  
phong cách sống  

Nhật Bản 



Kilala giúp độc giả Việt 
Nam khám phá, trải 
nghiệm và hiểu sâu hơn 
lối sống, văn hóa tiêu 
dùng và những ưu điểm 
trong giáo dục cũng 
như tác phong công sở 
đặc trưng đã góp phần 
làm nên thành công 
vượt trội của đất nước 
Nhật Bản.   



1. Nội dung: Văn hóa và phong 
cách sống Nhật Bản 
 
2. Cộng đồng độc giả gắn kết 
không ngừng tăng trưởng: 
Hơn 800 độc giả thân thiết 
thường xuyên đóng góp nội 
dung và là người mẫu ảnh cho 
các kỳ shooting của Kilala. 
 
3. Tạp chí kết nối giữa kênh 
quảng bá truyền thống (tạp chí 
in) với công nghệ kỹ thuật số. 
 

KHÁC BIỆT CỦA KILALA 



12% độc giả có con 
(36,000 người) 

15% độc giả đã lập gia đình    
(45,000 người) 

THÔNG TIN ĐỘC GIẢ 

Nhân viên văn 
phòng 

59% 

Nội trợ 
10% 

Học sinh/ Sinh 
viên 
31% 

NGHỀ NGHIỆP 

30% 

55% 

15% 

ĐỘ TUỔI 
20-< 25 25-30 >30



12+ triệu 
Thu nhập cá nhân   

78%  
quan tâm đến 

 ăn uống/ẩm thực 

67%  
quan tâm đến bí 
quyết làm đẹp, 

khoẻ 
71% 

yêu thích mua sắm 

81%     
mong muốn  

đi du lịch 

THÔNG TIN ĐỘC GIẢ 



88% số người tham gia khảo sát (500 độc giả) nghĩ rằng Kilala là khá thú vị hoặc rất thú vị.  

46%

17%

29%

8%

KILALA RECOGNIZATION
KNOWN & READ KNOWN BUT NOT READ NOT READ UNKNOWN

23%

65%

8% 4%

KILALA IMPRESSION

Really Interesting

Pretty interesting

Normal

Don't care

HỌ NGHĨ VỀ NỘI DUNG CỦA KILALA 



Tạp chí in 

Kết hợp ứng dụng với tạp chí 

Tạp chí online 

Website 

Facebook  

Mini-event 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP 



- Số lượng kilala phát hành: 50,000 bảng/ kỳ xuất bản 
- Kỳ phát hành: ngày 28 các tháng chẵn 
- Số lượng độc giả: 300,000 người 

ĐỊA ĐIỂM 
Số lượng  
ấn phẩm 

Số lượng  
điểm 

Nhà hàng, shops, spa,.. 25,000 3,000 cửa hàng 

Công ty và các tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam 10,000 2,000 công ty 

Các sạp, quầy báo 5,000 330 sạp 

Nhà sách và các cửa hàng tiện lợi 5,000 400 cửa hàng 

Độc giả đăng ký dài hạn 5,000 

Tổng cộng 50,000 

#1  QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG ĐIỆP HIỆU QUẢ TRÊN TẠP CHÍ IN 



#2  KẾT HỢP QUẢNG CÁO TRUYỀN THỐNG & ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ 

KĨ THUẬT SỐ 

Độc giả quét (scan) nội dung quảng cáo 
trên tạp chí để xem những thông tin 
quảng cáo trên thiết bị di động.  

Thông tin quảng cáo hiển thị dưới 3 
dạng: 
•  Website của sản phẩm  
•  Hình ảnh quảng cáo 
•  Video hướng dẫn sử dụng, TVC,… 

Phí quảng cáo: 15% phí quảng cáo  
tạp chí in.  



#3  KILALA E-MAGAZINE 

Phiên bản trực tuyến (E-magazine) của Kilala trên 
www.sapbao.com & www.ookbee.com  – 2 trang web phát hành 
phiên bản điện tử của các ấn phẩm giấy với hơn 47,000 thành viên 
và 1,000,000 thành viên (theo thứ tự) 

Phí quảng cáo 
trang trong Kilala 
E-magazine: 
3,000,000 VNĐ 

http://www.sapbao.com/
http://www.sapbao.com/
http://www.sapbao.com/
http://www.sapbao.com/
http://www.sapbao.com/
http://www.ookbee.com/
http://www.ookbee.com/
http://www.ookbee.com/
http://www.ookbee.com/
http://www.ookbee.com/


#4  QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN  TRÊN WEBSITE KILALA.VN 

Trang chủ 

Trang  chuyên mục  

Trang tin chi tiết  

Phí quảng cáo trang: 
Vui lòng xem slide bảng giá 



#5  TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TÁC  TRÊN KILALA FAN PAGE 

Phí quảng cáo:                                 
3,000,000VNĐ/post 



#6  SỰ KIỆN TƯƠNG TÁC  VỚI ĐỘC GIẢ KILALA 

Hình thức: Mỗi tháng lẻ, Kilala phối hợp với 01 nhà quảng cáo để tổ chức sự 
kiện (mini-event) tương tác giữa nhãn hàng và độc giả Kilala  

Thời gian: theo thỏa thuận 

Địa điểm: tại showroom, điểm bán hàng của nhà quảng cáo. 

Sự 
kiện 

Printed 
ad/PR  

Website Facebook 

Email 
marketing 

Phí quảng cáo: Chi tiết theo từng sự kiện. 



Giá 
(VNĐ) 

1 kỳ 
2 kỳ 

(giảm 5% ) 
4 kỳ 

(giảm 7%) 
6 kỳ 

(giảm 10%) 

1 trang trong 32,930,000 31,280,000 30,620,000 29,630,000 

½ trang trong 17,210,000 16,350,000 16,000,000 15,490,000 

¼ trang trong 9,140,000 8,680,000 8,500,000 8,220,000 

Trang bìa 2 hoặc Bìa 3 46,100,000 43,790,000 42,870,000 41,490,000 

Trang đối diện bìa 2 hoặc bìa 3 39,520,000 37,540,000 36,750,000 35,560,000 

Trang bìa 4 52,690,000 50,000,000 49,000,000 47,420,000 

1. Phí viết bài PR: 3,190,000 đồng/bài  (không bao gồm phí chụp hình, người mẫu ảnh) 
2. Phí đính kèm tờ rơi vào trang báo: 30,800,0000 VNĐ cho 50,000 bản.  
3. Phí thiết kế: 10% trên giá đăng quảng cáo với các thông tin được cung cấp bởi khách 

hàng. 
4. Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.  

BẢNG GIÁ TẠP CHÍ 



BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN KILALA.VN 



Release 
issue day 

Deadline 
booking 

Deadline AD 
file 

Subject 

28/12/14 1/12 15/12 Năm mới của người Nhật và người Việt 

28/2/15 1/2 15/2 Mỹ phẩm Nhật Bản  – Bí mật vẻ đẹp Châu Á 

28/4/15 1/4 15/4 Giáo dục ở Nhật – Con đường đi đến thành công 

28/6/15 1/6 15/6 Cửa hàng tiện lợi – Xu hướng mua sắm mới ở VN 

28/8/15 1/8 15/8 Vai trò của lúa/gạo trong văn hoá Nhật và VN 

28/10/15 1/10 15/10 
Những sáng tạo của Nhật Bản – mang công nghệ 
vào đời sống. 

NỘI DUNG CÁC KỲ TỚI 


