
Phát hành số đầu tiên vào tháng 12/1999, Đầu tư Chứng khoán là tờ báo số 1 và 
duy nhất tại Việt Nam hiện nay chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, chứng khoán, 
ngân hàng, bảo hiểm, đời sống DN được độc giả đánh giá cao.

Uy tín của tờ báo được khẳng định từ những bài viết phân tích chuyên sâu, đa chiều về các vấn 
đề thời sự kinh tế nổi bật. Nội dung của tờ báo gồm các khối chính:

l        Khối Chứng khoán & TTCK:

l        Khối Pháp luật kinh doanh:

l        Khối Thời sự kinh tế:

l        Khối Ngân hàng – Bảo hiểm – Bất động sản:

l        Khối Văn hóa chứng khoán & Câu chuyện thương trường: 

 cung cấp thông tin chuyên sâu và cập nhật về các chủ 
thể tham gia TTCK, như công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, 
các dịch vụ về vốn... Đặc biệt, khối Chứng khoán và TTCK là kênh kết nối và thông tin 
trực diện các chính sách của cơ quan quản lý (Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước…) đến thị trường. Ngoài những chuyên mục thường kỳ 
như Tiêu điểm, Xu hướng thị trường, Sự kiện và Bình luận, chuyên mục Chuyển 
động doanh nghiệp phản ánh các hoạt động của doanh nghiệp có tính nổi bật, gây 
ấn tượng và có thể thu hút nhà đầu tư. 

 phản ánh những câu chuyện nóng hổi xung quanh 
các vụ tranh chấp, kiện tụng diễn ra ở nhiều góc cạnh của hoạt động kinh doanh và 
đời sống doanh nghiệp. Những lý lẽ của các luật sư và cách phán xử tại các tòa án kinh 
tế lớn như Tòa kinh tế Hà Nội, Tòa kinh tế TP. HCM.

 các thông tin vĩ mô, thông tin có tính dự báo, các nhận định 
của chuyên gia kinh tế, phân tích những cơ hội và thách thức của nhiều ngành, nghề 
trọng điểm.

 phản ánh khuôn khổ pháp lý, diễn 
biến thị trường và các vấn đề thời sự nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, thị 
trường vàng, tài chính cá nhân, bất động sản. 

Chuyện hậu trường, 
bài học kinh doanh, các điển hình thành công, các bài học thất bại, dấu ấn cá 
nhân… của một doanh nghiệp hoặc một thương vụ cụ thể.

NỘI DUNG



THÔNG TIN PHÁT HÀNH

Kỳ phát hành:
 

Số trang: 36 trang

Giá bìa: 9.800 đồng

Hệ thống các văn phòng đại diện, 
thường trú và tổng đại lý trên toàn quốc: 

Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, 
Hải Phòng, Vinh, Hà Tĩnh,

Thái Bình và Bà Rịa- Vũng Tàu; 

Hằng tuần

Thứ

2
Thứ

4
Thứ

6

45.000 bản/kỳ

Số lượng phát hành

225.000
Độc giả



Độ tuổi độc giả: 25-55;
Mức thu nhập của độc giả: trung bình và cao;
Trình độ học vấn: Cao Đẳng, Đại học và trên Đại học.

Tỷ lệ độc giả xem quảng cáo: 

97%

42%

23%

53%

75%

85%

12%

Các tỉnh thành khác

Hà Nội

TP. HCM

Qua kênh đặt báo dài hạn;

Qua kênh bán lẻ trên hệ thống sạp báo, nhà sách, bưu điện 
toàn quốc;

Qua các kênh khác, bao gồm các sự kiện do Báo Đầu tư tổ chức 
và bảo trợ thông tin như Lễ trao giải “Báo cáo thường niên”; 
Diễn đàn Mua bán- Sáp nhập doanh nghiệp thường niên; Lễ 
công bố Báo cáo 500 doanh nghiệp Việt Nam lớn nhất - VNR 
500…

Lãnh đạo và cổ đông của hơn 700 doanh nghiệp niêm yết và 
1.500 công ty cổ phần chưa niêm yết thuộc các lĩnh vực; 

Các tổ chức tài chính trung gian (công ty chứng khoán, công ty 
quản lý quỹ - quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư, các tổ chức tư vấn 
đầu tư – tài chính); các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp 
bảo hiểm, bất động sản; các nhà môi giới và đầu tư chứng 
khoán;

Các cơ quan quản lý nhà nước, sinh viên khối kinh tế- tài chính và 
các đối tượng khác.

THÔNG TIN PHÁT HÀNH

Địa bàn phát hành

Kênh phát hành

Đối tượng độc giả chính:



QUẢNG CÁO

BỐ CÁO VÀ TUYỂN DỤNG

VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT

Cả trang (26,7cmx17,5cm) 8.000.000 5.500.000

½ trang (13,2cmx17,5cm)

Bìa 4

Bìa  (Bìa  + 1 trang bài)
(Bìa  + 2 trang bài)

4.500.000

22.000.000

36.000.000
48.000.000

3.500.000

1/4 trang (13,2cmx8,5)  

Bìa 3  

2.500.000

17.000.000

2.000.000

Cả trang  (26,7cmx17,5cm) 16.000.000 12.000.000

½ trang (13,2cmx17,5cm) 9.000.000 7.500.000

1/4 trang (13,2cmx8,5cm) 5.000.000 4.000.000

Strip (3,6cmx17,5cm) 3.500.000 2.500.000

1 cột dọc (26,7cmx5,5cm)

2 cột dọc (26,7cmx11cm)

Logo quảng cáo (3,75cmx5,5cm)

Logo quảng cáo (3,75cmx8,5cm)

Tin < 200 từ
Tin > 200 từ
Tin có hình ảnh kèm theo

Gói truyền thông: bìa + 4 trang bài

6.000.000 4.500.000

11.000.000 8.000.000

1.200.000

1.800.000

2.000.000
3.000.000
4.000.000

62.000.000

ĐVT: VNĐ

Màu Trắng đenKích cỡ (Cao x Ngang)

Ghi Chú: 
l  Giá chưa bao gồm 10%  thuế VAT

l  Các vị trí đặc biệt cộng thêm 10%

l  Màu cộng thêm: 1 màu, thêm 25%. 

       2 màu, thêm 30%. 3 màu 

       tính như giá quảng cáo màu

l  Các hình thức đặt logo chân trang 

       phải quảng cáo liên tục 

       và tối thiểu 3 tháng

l  Ngày booking và hủy booking 

       phải trước ngày ra báo ít nhất 3 ngày

l  Hạn chót nhận maquette phải trước 

       ngày ra báo ít nhất 3 ngày

l  Giảm giá không áp dụng cho Bố cáo

       & Tuyển dụng

Đặc điểm file quảng cáo:

l  Lưu file trên CD-Rom

l  File TIFF/EPS/COREL

l  Cung cấp phông chữ 

l  Độ phân giải cao (300 dpi)

l  Cung cấp bản gốc.

GIẢM GIÁ
5 - 10 Kỳ

5%

11 - 39 Kỳ

10%

40 - 78 Kỳ

15%

79 Kỳ trở lên

20%

(Có hiệu lực từ 01/04/2015)
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO
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