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Được thành lập từ năm 2004 với định hướng trở thành 
nhà xuất bản nội dung trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Hệ thống website 24H phục vụ hàng tỷ lượt xem với 
hơn 100 bài viết cập nhật mỗi ngày về thông tin giải trí 
tổng hợp.

Cung cấp các giải pháp quảng cáo trực tuyến hiệu 
quả, sáng tạo cho hơn 300 doanh nghiệp mỗi năm.

ABOUT
24H JSC



EVA là trang tin tức tổng hợp hàng đầu về thế giới phụ nữ, nổi bật với các nội dung về bà bầu và làm mẹ, web-
site www.eva.vn đươc xuất bản lần đầu tiên vào năm 2006, với hơn 20 chuyên mục nội dung, eva chia sẻ các 

thông tin chính xác, cập nhật các kiến thức bổ ích trong nhiều lĩnh vực liên quan đến thế giới phụ nữ.
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DESKTOP | PR ARTICLE
BÁO GIÁ BÀI PR

(VNĐ/Bài, giá chưa bao gồm 10% VAT)

THIẾT BỊ

- Đính vào các vị trí đặc biệt trên trang chủ 2h (dạng bài ảnh + title)
- Đồng thời hiện ở vị trí đặc biệt ở trang chuyên mục.
  Hiển thị theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau (dạng bài
  ảnh + title )

MÔ TẢ ĐVT
ĐƠN GIÁ (VNĐ)

CHUYÊN MỤC
NHÓM 1

HẠNG MỤC CHUYÊN MỤC
NHÓM 2

Bài đặc biệt PC & Mobile Bài 50,000,000 

Bài hot
trang chủ

PC & Mobile

- Đính vào vị trí bài hot 2h (cạnh vị trí đặc biệt. Dạng bài ảnh + title)
- Đồng thời hiển thị 1 trong 2 bài hot trang chuyên mục. Hiển thị theo
cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau (dạng bài ảnh + title)  Bài

30,000,000 
Bài khách

hàng cần

check định

hướng với

Eva trước

khi book

vị trí.

LƯU Ý

Bài link trang
chủ loại A

PC & Mobile

- Đính vào bài top1 của mục trên trang chủ 2h (dạng bài title + ảnh,
   combo đồng thời PC & mobile)
- Hiển thị trên box “Tin tức thị trường 2” 24h theo cơ chế bài mới lên,
  bài cũ trôi dần về sau
- Đồng thời hiện ở vị trí đặc biệt ở trang chuyên mục. Hiển thị theo cơ
  chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau (dạng bài ảnh + title)  

Bài 20,000,000 15,000,000 

Bài link trang
chủ loại B

PC & Mobile

- Đính vào bài link số 2 của mục trên trang chủ 2h (bài dạng title +
  ảnh, combo đồng thời PC & mobile)
- Hiển thị trên box “Tin tức thị trường 2” 24h theo cơ chế bài mới lên,
  bài cũ trôi dần về sau
- Đồng thời hiển thị link đầu tiên trong 2 bài hot trang chuyên mục.
  Hiển thị theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau (dạng bài ảnh
 + title) 

Bài 15,000,000 10,000,000 



DESKTOP | PR ARTICLE
BÁO GIÁ BÀI PR

(VNĐ/Bài, giá chưa bao gồm 10% VAT)

THIẾT BỊ

- Đính vào bài link số 4 của mục trên trang chủ trong 2h (bài dạng
  title + ảnh, combo đồng thời PC & mobile)
- Hiển thị trên box “Tin tức thị trường 2” 24h theo cơ chế bài mới lên,
  bài cũ trôi dần về sau
- Đồng thời hiển thị trong trang chuyên mục, link số 2. Hiển thị theo
  cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau (dạng bài ảnh + title). 

MÔ TẢ ĐVT

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

HẠNG MỤC

Bài link trang
chủ loại C

PC & Mobile Bài

Bài khách

hàng cần

check định

hướng với

Eva trước

khi book

vị trí.

LƯU Ý

10,000,000 7,000,000 

Bài 3,000,000
Bài đặc biệt
hot tiểu mục

PC 

- Đính vào 1 trong 2 bài hot của tiểu mục 5h (dạng bài ảnh + title)
- Hiển thị tại Box “Tin tức thị trường 1” trên Trang Chuyên mục và
  Trang Bài viết (8h)
- Sau khi kết thúc 8h hiển thị tại Box “Tin tức thị trường 1”, bài PR
  tiếp tục hiển thị thêm tại box “Tin tức thị trường 2” cuối trang
  Chuyên mục, trang Bài viết. 

Bài 6,000,000
Bài tin tức 
thị trường

PC 

- Hiển thị tại Box “Tin tức thị trường 1” đồng thời trên Trang chủ (2h),
  Trang Chuyên mục (24h), Trang Bài viết (24h)
- Sau khi kết thúc 2h hiển thị trên Trang chủ, Bài PR tiếp tục hiển thị
  thêm tại “Tin tức thị trường 2” cuối Trang Chủ, Trang Chuyên mục,
  Trang Bài viết (2h). 

CHUYÊN MỤC
NHÓM 1

CHUYÊN MỤC
NHÓM 2



Tin Vip vị trí 3 PC & Mobile

- Tồn tại 4h vị trí số 3 trong khu vực tin nổi bật trang chủ (tính từ bài
  đặc biệt trang chủ). Bài dạng title + ảnh
- Khách hàng lựa chọn 3  khung giờ: 8 a.m-12p.m, 12p.m-16p.m ,
 18p.m - 22p.m
- Chạy combo đồng hiển thị trên PC và mobile  

Bài 25,000,000

Tin Vip vị trí 6 PC & Mobile

- Tồn tại 4h vị trí số 6 trong khu vực tin nổi bật trang chủ (tính từ bài
  đặc biệt trang chủ). Bài dạng title + ảnh.
- Khách hàng lựa chọn 3  khung giờ: 8 a.m-12p.m, 12p.m-16p.m ,
 18p.m - 22p.m
- Chạy combo đồng hiển thị trên PC và mobile  

Bài 20,000,000

PR layout PC Bài 8,000,000

DESKTOP | PR ARTICLE
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(VNĐ/Bài, giá chưa bao gồm 10% VAT)

THIẾT BỊ MÔ TẢ ĐVT

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

HẠNG MỤC

Bài khách

hàng cần

check định

hướng với

Eva trước

khi book

vị trí.

LƯU Ý
CHUYÊN MỤC

NHÓM 1
CHUYÊN MỤC

NHÓM 2

NHÓM CHUYÊN MỤC PR:

CHUYÊN MỤC NHÓM 1: Tin Tức, Bà Bầu, Làm Mẹ, Giải trí, Làm Đẹp.

CHUYÊN MỤC NHÓM 2: Thời Trang, Eva Tám, Sức Khỏe, Eva yêu, Bếp Eva, Nhà Đẹp, Clip EVA.



Chèn video vào bài Video có dung lượng vượt quá 10Mb giá nhân thêm 1.5 Video 2,000,000

Chèn thêm hyperlink
hoặc domain Chèn 1 link/ bài viết Link 200,000

Thêm ảnh vào bài Ảnh 500,000

DESKTOP | PR ARTICLE
DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VNĐ/dịch vụ, giá chưa bao gồm 10% VAT)

MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)DỊCH VỤ

Không áp
dụng chiết
khấu với
dịch vụ

cộng thêm

LƯU Ý

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

Tối đa 5 ảnh

SẢN XUẤT NỘI DUNG

Biên tập thông tin

Sử dụng thông cáo báo chí để biên tập lại thành bài viết mang tính chất
báo chí hơn. Check tính pháp lý của sản phẩm để sản phẩm chạy được
trên hệ thống 24H  

Bài 1,000,000 800 -1000 chữ

Bài viết loại B 

* Không có thông cáo báo chí
* Không có thông tin có sẵn
* Khách chỉ đưa ý tưởng định truyền thông, cung cấp dữ liệu thô (thông
  tin doanh nghiệp; hình ảnh doanh nghiệp/hoặc sự kiện; ảnh nhân vật…
* Người viết hoàn chỉnh toàn bộ nội dung cho doanh nghiệp (không tham
  dự sự kiện/họp báo)"  

Bài 3,000,000 800 -1000 chữ

Bài viết loại C 

* Khách không có thông cáo báo chí
* Không có thông tin có sẵn
* Khách yêu cầu lên người viết lên vài ý tưởng cho sản phẩm/sự kiện/
  thông tin sắp tới để lựa chọn
* Yêu cầu tham gia sự kiện kèm chụp hình sản phẩm/sự kiện/hình ảnh
  doanh nghiệp… kèm bài viết 

Bài 5,000,000 800 -1000 chữ



Bài báo phân tích

thị trường/xu hướng

tiêu dùng/tường thuật

sự kiện 

* Phân tích đa chiều về thị trường/ngành hàng, xu hướng phát triển,
  thị hiếu tiêu dùng… đối với từng mặt hàng/ngành hàng cụ thể
* Biên tập thông tin sản phẩm, dịch vụ… cần quảng bá/thương hiệu.
  Nhấn mạnh tới ưu điểm của sản phẩm/dịch vụ mục tiêu
* Định hướng tiêu dùng, tạo hiệu ứng nhận diện và củng cố thương
  hiệu theo hướng khách quan
* Phỏng vấn trực tiếp các đối tượng liên quan theo đề xuất của
  doanh nghiệp 

DESKTOP | PR ARTICLE
DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VNĐ/dịch vụ, giá chưa bao gồm 10% VAT)

MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)DỊCH VỤ LƯU Ý

SẢN XUẤT NỘI DUNG

Bài 6,000,000 1000-15000 chữ

Bài báo phỏng vấn/

chân dung nhân vật/

chuyên gia/doanh

nhân… theo chủ đề 

Phỏng vấn CEO, lãnh đạo doanh nghiệp về thương hiệu, tình hình sản
xuất kinh doanh, chiến lược, sản phẩm, văn hóa doanh nghiệp
* Phỏng vấn các chuyên gia, nhà quản lý về vấn đề liên quan
* Dẫn chứng ngành hàng/dịch vụ/sản phẩm… 

Bài

Bài infographic

Loại 1: Dựng và thiết kế nội dung khách cung cấp, sử dụng theme
có sẵn/1 trang  

Trang 2,000,000 1 trang

6,000,000 1000-15000 chữ

Loại 2: Dựng, thiết kế, viết bài theo ý tưởng khách hàng/1 trang  Trang 3,000,000 1 trang

Magazine

Loại 1: Dựng và thiết kế trên nội dung khách cung cấp, video sẵn có… Bài 5,000,000 

Loại 2: Viết, quay, dựng kịch bản, thiết kế, code... (Tác nghiệp trong phạm
vi dưới 20km). Ngoài phạm vi trên sẽ báo giá thêm khi phát sinh  Bài 10,000,000



Quiz Biên tập bài, soạn câu hỏi quiz, code html lên trang
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(VNĐ/dịch vụ, giá chưa bao gồm 10% VAT)

MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)DỊCH VỤ LƯU Ý

SẢN XUẤT NỘI DUNG

Bài 5,000,000

Chụp hình Chụp hình cho bài PR, theo chỉ đạo (không viết) Bộ ảnh Báo giá nội dung x 200%

Quay phim sự kiện Quay phim sự kiện họp báo/sự kiện Clip Báo giá nội dung x 200%

Quay phim sản

phẩm/dựng hình/

sản xuất clip 

Dựng video sản phẩm, kịch bản quay sản phẩm Clip Báo giá nội dung x 200%

Nhân vật nổi tiếng

kèm sản phẩm/

quảng bá thương

hiệu… 

Theo yêu cầu của doanh nghiệp kết hợp người nổi tiếng +
quay video để quảng bá cho sản phẩm/dịch vụ/sự kiện…

Clip Báo giá nội dung x 200%

LƯU Ý:

*DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHÔNG ÁP DỤNG CHIẾT KHẤU.



MỘT SỐ LƯU Ý
Bài viết tối đa 5 ảnh, chữ không quá 1000 chữ (bao gồm tiêu đề, tóm tắt, nội dung và chú thích ảnh). Bề rộng ảnh tối đa 500px, dung lượng 

không quá 90KB/1 ảnh. 

Dung lượng video không quá 10Mb.

Tên thương hiệu được nhắc tối đa 3 lần trong bài.

Tiêu đề không quá 50 kí tự.

Logo chèn mặc định góc phải bên dưới ảnh, kích thước lớn hơn 1,5 text trong bài.

Can thiệp chỉnh sửa nội dung, tư vấn cho dịch vụ nếu không đạt yêu cầu (EVA không được phép viết bài cho khách dưới mọi

hình thức; phải chuyển cho bên cung cấp dịch vụ).

Không nhận bài đánh giá về sản phẩm nếu không có dữ liệu khách quan từ bên kiểm định tùy theo nghành nghề.

Link cụm từ, website không đặt quá 3 link (Không cho phép chèn ở tiêu đề, tóm tắt).

Trên 3 địa chỉ sẽ chuyển địa chỉ vào phần đọc thêm (bấm để xem thêm địa chỉ).

Bài phải được gửi trước 2 ngày (16 tiếng hành chính), EVA sẽ đăng bài trong vòng 8h làm việc (không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ

Tết, Thứ 7, Chủ nhật).

Công ty từ chối toàn bộ nội dung không phù hợp với ngành nghề kinh doanh được cấp phép hoặc không đáp ứng đủ yêu cầu

của Ban biên tập.



Head Office
12nd Floor, Geleximco Building, 36 Hoang Cau 

Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District , Ha Noi

Branch
5th Floor, Hai Au Building, 39B Truong Son Street, 

Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Liên hệ quảng cáo
0903 288 624                Liên hệ quảng cáo

028 6282 5186  | 0937 231 258 


