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Ngày phát hành: Ngày 15 các tháng lẻ trong năm
Kích thước: 214 x 289 mm

Số lượng trang: 100-150 trang

LỜI NGỎ

Phong cách sống hiện đại và đẳng cấp luôn là mục tiêu phấn đầu đến 
hoàn thiện của không chỉ độc giả của Việt Nam mà của tất cả những độc 
giả quốc tế trên toàn thế giới. Nắm bắt xu hướng và nhu cầu đó Aviation 
Luxury tự hào là tạp chí phong cách sống cao cấp đầu tiên tại Việt Nam 
chia sẻ đến bạn đọc tạp chí những thông tin cập nhật nhất trong mọi 
lĩnh vực và sản phẩm cao cấp của đời sống. Bên cạnh những khám phá lý 
thú các khía cạnh của cuộc sống hiện đại, Aviation Luxury sẽ mang đến 
những chia sẻ thú vị của các nhân vật nổi tiếng, những nhà đầu tư thông 
thái, những thương hiệu dẫn đầu họ luôn là hình mẫu của phong cách 
sống thời thượng được nhiều người mến mộ.

Ấn phẩm Aviation Luxury là ấn phẩm duy nhất được phép xuất hiện trên 
các kệ báo của tất cả các khu vực chờ trước cửa boarding của các sân bay 
lớn, phục vụ hành khách của tất cả các hãng hàng không và của tất cả 
các chuyến bay. 
Aviation Luxury cũng là ấn phẩm duy nhất được phép có nhân viên phát 
hành  tới tay từng hành khách tại cửa boarding của từng chuyến bay tùy 
theo nhu cầu quảng cáo, phân khúc độc giả theo tuyến bay.

65.000 Bản/thángSố lượng phát hành:



PHÂN BỔ NỘI DUNG

INTERNATIONAL DESTINATION SKY DREAMLIVING ENVIRONMENT HEALTH & BEAUTY

Du lịch các nước trên thế giới Các bài viết, tản văn, học thuật liên quan đến bầu trời

NEWS & EVENTS EDUCATION

Các tin tức và sự kiện trong và ngoài nước thuộc tất cả các lĩnh vực Thông tin giáo dụcBộ sưu tập nội thất, trang trí không gian sống hay các bài viết liên quan 
đến cuộc sống

Các bài viết hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và làm đẹp



FASHION WORLD LUXURY WE CHOICE

Các Bộ sưu tập thời trang, phụ kiện, mix&match, những tin tức về runway show, 
fashion week

TRENDY

 Các bài viết về các xu hướng, phong cách sống hiện đại Với mỗi số phát hành, Aviation Luxury sẽ giới thiệu một điểm đến đang 
là trào lưu, đồng thời dành tặng một chuyến trải nghiệm hành trình tới 

điểm đến đó.



HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO

Quảng cáo trên tạp chí Aviation Luxury sẽ giúp lan tỏa một cách nhanh nhất hình ảnh, giá trị thương hiệu cũng như tiếp cận được các 
khách hàng tiềm năng. Độc giả của tạp chí Aviation Luxury, họ là:

Hành khách và cán bộ quản lý cấp cao của 45 Hãng Hàng Không

Khách quốc tế, Việt kiều đến Việt Nam du lịch và làm việc Khách hàng là Doanh Nhân, Nhà Đầu tư thường xuyên sử dụng dịch vụ xe đưa đón làm việc

Khách hàng thân thiết của các hãng Ô tô và Thời trang cao cấp Khách thương gia và khách du lịch cao cấp  sử dụng dịch vụ xe đưa đón của Khách Sạn 5*

Khách hàng thường xuyên của các Trung tâm Spa, Thẩm Mỹ, Fitness cao cấp
Nhà đầu tư, nhà ngoại giao, cán bộ quản lý cấp cao của các tập đoàn đa quốc gia, lãnh đạo các 
ngân hàng, tổ chức đầu tư tài chính

29,6 TRIỆU
2 TRIỆU 10.000
1 TRIỆU 20.000
150.000 10.000



CÁC KÊNH PHÁT HÀNH CỦA TẠP CHÍ 
AVIATION LUXURY

HÀNG KHÔNG

NGÂN HÀNG SPA & THẨM MỸ VIỆN

KHÁCH NƯỚC NGOÀIDOANH NHÂN

CHUNG CƯ CAO CẤP ONLINE MAGAZINE

SHOWROOM Ô TÔ
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100%Phòng chờ hạng thương gia, chính khách, phòng chờ phổ thông nội 
địa và quốc tế của Các Cảng Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc

Ngân hàng lớn đặt trong phòng chờ  Business Lounge như: Techcom-
bank, Vietcombank, VietinBank, CitiBank, ANZ Bank,...

Thẩm mỹ viện và spa cao cấp trên toàn quốc: Saigon Smile Spa, 
Thanh Hằng, Đông Á, Bally, Khơ Thị... 

Các văn phòng thương mại và đại sứ quán các nước tại Việt Nam như: 
Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nga, Tây Ban Nha, Indonesia, Malaysia, Thái...

Xe Limousine chuyên chở khách du lịch, doanh nhân, đưa đón 
sân bay của Tập Đoàn Sông Hồng Và Bali Limousine Hồ Chí Minh, 
Nasco, Sasco 

Sảnh các toà chung cư và khu biệt thự cao cấp thuộc hệ thống 
Vinhome như Royal City, TimeCity, Vinhome River Side, Bitexco, The 
Garden, Mipec...

Bản online được phát hành mỗi kỳ đến danh sách 
bạn đọc yêu thích du lịch, thời trang, ẩm thực và 
đầy cá tính.

Hệ thống trưng bày phân phối và bảo dưỡng các dòng xe 
ô tô cao cấp phổ biến nhất: Mecerdes, BMW, Audi



BÁO GIÁ QUẢNG CÁO

TRANG BÌA Đơn vị: VNĐ

TRANG ĐÔI

Bìa 2

Trang đôi sau bìa 1 (bìa 2 và trang 1)

Trang đôi mở rộng

Trang đôi thường

Trang đôi thứ hai

Bìa 4

Bìa 3

Trang đôi thứ nhất

Trang đôi thứ ba

Hai trang liền kề thường

230.000.000

280.000.000

210.000.000

170.000.000

210.000.000

135.000.000

190.000.000

230.000.000

210.000.000

190.000.000

QUẢNG CÁO BỘ SƯU TẬP
Tám trang

Bốn trang

Sáu trang

220.000.000

120.000.000

180.000.000

QUẢNG CÁO NHỎ

1/2 trang

1/10 trang

1/4 trang

1/3 trang

1/5 trang

Trang Logo đối tác

60.000.000

10.000.000

30.000.000

40.000.000

20.000.000

10.000.000

QUẢNG CÁO BÀI VIẾT

Quảng cáo nguyên trang 95.000.000



ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

1.   Mức giá bán quảng cáo trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
2.  Mức giá trên không bao gồm các công việc thiết kế, chấm, sửa 

ảnh, in thử hay bất cứ chi phí sản xuất nào khác.
3.   Đối với quảng cáo dưới dạng bài viết sẽ có chữ “Advertorial” ở 

phía dưới trang quảng cáo để phân biệt với bài viết.
4.   Các quảng cáo nếu có yêu cầu đặc biệt về vị trí phải trả thêm 

phí chọn chỗ là 5% của giá khu vực mua quảng cáo. Tuy nhiên, 
yêu cầu đặc biệt này chỉ được tạp chí chấp nhận cho từng khách 
hàng cụ thể.

5.   Tất cả các quảng cáo dưới dạng bài viết không được lựa chọn vị 
trí, việc xếp quảng cáo do tạp chí Aviation Luxury quyết định để 
đảm bảo tính

 thẩm mỹ.
6.  Ấn phẩm Aviation Luxury được quyền biên tập, phê duyệt nội 

dung quảng cáo theo tôn chỉ, mục đích của ấn phẩm.
7.   Đối với hình thức kẹp quảng cáo vào ấn phẩm Aviation Luxury, 

giá quảng cáo không bao gồm chi phí  in ấn mẫu quảng cáo.



KÍCH CỠ TRANG

TRANG ĐÔI

Tràn trang

1/3 Trang đứng 1/4 Trang đứng

Có khung

1/3 Trang ngang 1/4 Trang ngang

428 x 289

60 x 265 92 x 125190 x 83 190 x 62

380 x 265

TRANG ĐƠN

Tràn trang 1/2 Trang đứng 1/2 Trang ngang

1/5 Trang đứng 1/10 Trang đứng

Có khung

1/5 Trang ngang 1/10 Trang ngang

190 x 265 190 x 125214 x 289 92 x 265

86 x 103 41 x 103176 x 50 86 x 50


