
Tin số 1 Tin số 2 Tin số 3 Tin số 4-6

Tin nổi bật 15,000,000

Sao 5,000,000 3,000,000

Phim 4,000,000 2,000,000

Thời trang, Làm đẹp 5,000,000 2,000,000

Nhịp sống 4,000,000 2,000,000

Chiêm tinh/Vui Độc/Video 3,000,000 1,000,000

Giới tính/Quà tặng 3,000,000 1,000,000

Dịch vụ gia tăng  Giá Add -in Yêu cầu Check BBT

Thêm Ảnh/Video /Link vào bài viết sẵn có 30 % - 50% giá 

Set thêm thời gian hiển thị 1 tiếng 30% giá 

Thêm Video 1,000,000

Thêm ảnh 300,000/ảnh

Link từ khóa 5,000,000 

Set tin liên quan cuối bài 500,000

Set link liên quan trong bài 500,000/link
Phí viết bài 2 tr/bài

vGhi chú

  Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Báo giá trên được tính cho blog thời gian hiển thị  2 tiếng tại vị trí cam kết

  Tin giới hạn không quá 01 trang A4, font TimeNewsRoman 12, 1,5 lines. Thương hiệu được nhắc đến từ 1-2 lần trong bài

  Tin có thể kèm theo tối đa 2 ảnh minh họa: 

o    Ảnh 1 : đưa ra tiêu đề theo 2 kích thước 250x195 (dưới 20 Kb) và  130x100 pixel (ảnh ngang - dưới 6Kb) 

o    Ảnh 2 : hình minh họa trong bài, kích thước 350x250 pixels, dưới 20Kb 

  Tiêu đề (Tít) của bài không quá 11 chữ 

  Dưới cuối bài phải có nguồn của bài viết

  BBT có quyền biên tập tít, lead, ảnh và một số nội dung không phù hợp trước khi đăng mà không phải chuyển lại cho KH.

  BBT có quyền từ chối đăng tin trong trường hợp tin có nội dung không phù hợp hoặc không đáp ứng đủ các yêu cầu BBT

(*) trang chuyên mục: tin chỉ  xuất hiện trong trang chuyên mục , không xuất hiện ngoài trang chủ, vị trí hiển thị từ tin số 6 trở đi

Trang chủ

Trang chuyên mục

10,000,000

Không quá 2 link

2,000,000

5,000,000

4,000,000 ( tin số 2-4)

6,000,000

Ghi chú

Mức độ branding theo đúng qui định

BÁO GIÁ ĐĂNG TIN IONE

( Áp dung từ 01/05/2016)

Hạng mục

2000000 ( tin số 2-3)

5,000,000

Tối đa 3 tin



Thanh toán : 100% trước khi đăng tin

Minh họa

  Nội dung tin bài sẽ được đăng tải trong vòng 02 ngày làm việc tính từ lúc nhận đầy đủ thông tin từ phía KH và  sau khi Khách hàng thanh toán đầy đủ chi phí 

đăng tin




