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TT Vị trí  Đơn giá (VNĐ) Mô tả

1 Trung tâm trang chủ 80,000,000                     Tiêu đề + ảnh lớn hiển thị tại vị trí trung tâm trang chủ, đồng xuất bản tại top 2 chuyên mục 
phù hợp trong 2h rồi lùi dần

2 Tiêu điểm trang chủ 30,000,000                     Tiêu đề + ảnh hiển thị tại vị trí tiêu điểm trang chủ, đồng xuất bản tại top 2 chuyên mục phù 
hợp trong 2h rồi lùi dần

3 Mới nhất trang chủ 20,000,000                     Tiêu đề hiển thị tại vị trí mới nhất trang chủ, đồng xuất bản tại top 2 chuyên mục phù hợp 
trong 2h rồi lùi dần

4 Top Story 1,2 trang chủ 30,000,000                     Tiêu đề + ảnh hiển thị tại vị trí Top story 1, 2 trang chủ, đồng xuất bản tại top 2 chuyên mục 
phù hợp trong 2h rồi lùi dần

5 Top Story 3,4,5 trang chủ 20,000,000                     Tiêu đề + ảnh hiển thị tại vị trí Top story 3,4,5 trang chủ, đồng xuất bản tại chuyên mục phù 
hợp trong 2h rồi lùi dần

6 Top Story 6,7,8 trang chủ 15,000,000                     Tiêu đề + ảnh hiển thị tại vị trí Top story 6,7,8 trang chủ, đồng xuất bản tại chuyên mục phù 
hợp trong 2h rồi lùi dần

7 Top Story 9,10 trang chủ 10,000,000                     Tiêu đề + ảnh hiển thị tại vị trí Top story 9,10 trang chủ

8 Top 1 chuyên mục 10,000,000                     Tiêu đề + ảnh hiển thị tại vị trí số 1 cate chuyên mục phù hợp trên trang chủ tối thiểu 2h rồi 
lùi dần

9 Top 2-3 chuyên mục 7,000,000                       Tiêu đề hiển thị vị trí số 2, 3 cate chuyên mục phù hợp trên trang chủ tối thiểu 2h rồi lùi dần.

10 Trang chuyên mục 5,000,000                       Tiêu đề + ảnh hiển thị tại trang 1 chuyên mục tối thiểu 2h rồi lùi dần

11 Doanh nghiệp - Doanh nhân 5,000,000                       Tiêu đề + ảnh hiển thị tại mục Doanh nghiệp - Doanh nhân trên trang chủ rồi lùi dần khi có 
tin/bài mới

12 Tin ngắn 2,000,000                       Tin ngắn dưới 300 chữ + 01 ảnh, hiển thị tại trang 1 chuyên mục phù hợp rồi lùi dần

13 Combo 1 32,000,000                     Bài PR Top Story 1,2 trang chủ  + Share link Facebook
14 Combo 2 24,000,000                     Bài PR Top Story 3,4,5 trang chủ + Share link Facebook
15 Combo 3 16,000,000                     Bài PR Top Story 6,7,8 trang chủ  + Share link Facebook
16 Combo 4 14,000,000                     Bài PR Top Story 9,10 trang chủ  hoặc Top 1 chuyên mục + Share link Facebook
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17 Combo 5 12,000,000                     Bài PR Top 2-3 chuyên mục + Share link Facebook 
18 Combo 5 10,000,000                     Bài PR trang chuyên mục + Share link Facebook
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2 Các dịch vụ khác
2.1

-
-

2.2 Dịch vụ tư vấn và truyền thông trọn gói
*
* Đơn hàng tối thiểu: 03 tháng
* Quyền lợi:
- Khách hàng được đăng tối đa 2 bài viết trên mục Doanh nghiệp - Doanh nhân
-

2.3

2.4

2.5

*** Các dịch vụ truyền thông không có trong bảng giá: Liên hệ và đàm phán trực tiếp

Đối với các hợp đồng truyền thông công ích, có thể áp dụng đơn giá theo chế độ nhuận bút (theo nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 quy 
định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản)

Quy định chung:

Bài viết tối đa 1.000 chữ + 05 ảnh; bài viết dạng slide show tối thiểu 07 ảnh, tối đa 12 ảnh + 500 chữ; bài dạng eMagazine, Infographic, Longform tối đa 3.000 
chữ + 10 ảnh. Đăng thêm 100 chữ hoặc 01 ảnh cộng thêm 300.000 đồng.

Chi phí sửa bài: Hỗ trợ không tính phí lần đầu, từ lần sửa lỗi thứ hai tính thêm 500.000 đồng/lần/bài (không chiết khấu)

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT)

Box giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ cuối bài viết, gồm 01 ảnh và tối đa 200 chữ, được thiết kế theo mẫu có sẵn của VTC News: 2.000.000 
đồng/bài

Nội dung tin/bài phải tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và được sự chấp thuận của Báo điện tử VTC News. Báo 
điện tử VTC News có quyền biên tập lại tiêu đề, ảnh và các nội dung không phù hợp (nếu có) trước khi đăng.

Live stream trên website = giá bài PR theo vị trí + 10.000.000 đồng (dùng luồng từ Youtube VTC News miễn phí)

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí viết bài.
Đồng xuất bản chuyên mục khác: Cộng thêm 50% đơn giá của vị trí đồng xuất bản.
Đăng kèm video trong bài viết: Cộng thêm 2.000.000 đồng/video < 5 phút.

Bài PR các định dạng eMagazine; Infographic; Longform… = Giá bài PR theo vị trí + 5.000.000 đồng (chưa bao gồm chi phí thiết kế)

Tin/bài đăng ký đăng trên trang chủ phải đảm bảo tính thời sự và hấp dẫn.

Chi phí: 20.000.000 đồng/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT)

Khách hàng được làm cầu nối, chia sẻ những phản hồi, ý kiến của độc giả về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, được tư vấn các giải pháp truyền thông hiệu 
quả trên trên VTC News trong điều kiện phù hợp với pháp luật và khả năng của VTC News.
Bài phỏng vấn chuyên gia & giới thiệu sản phẩm: VTC News thực hiện bài phỏng vấn chuyên gia về một lĩnh vực cụ thể, lồng ghép giới thiệu sản phẩm, 
dịch vụ phù hợp: 20.000.000 đồng/bài (bao gồm phí đăng tại vị trí top 1 chuyên mục)

Mỗi bài viết được gắn tối đa 01 link dạng nofollow có tên miền Việt Nam (.vn). Nếu là tên miền quốc tế phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Gói Infobox (trang chuyên mục truyền thông):  Là không gian thông tin có ích cho độc giả về các chuyên đề nội dung hoặc số liệu về một lĩnh vực cụ thể:

Phí khởi tạo: 60.000.000VNĐ
Phí duy trì: 50.000.000 đồng/box trên trang chủ; 30.000.000VNĐ/box trên trang chuyên mục
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