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Với hơn 15 chuyến bay trực tiếp mỗi ngày giữa Việt Nam và Nhật Bản, đối tượng độc giả phong phú, 
là doanh nhân và khách du lịch đến Việt Nam 

▶Đặt ở tất cả ghế ngồi trên các chuyến bay đi và đến Nhật 
    của Vietnam Airlines

Trên máy bay, không gian bị giới hạn, tạp chí sẽ được đọc đi đọc lại nhiều lần. Hành khách đa số là 
các thương gia, trí thức, những người có thu nhập cao nên hiệu quả truyền thông tối ưu

▶Hiệu quả quảng cáo cao vì là tạp chí đặt trên máy bay

Được đặt trên hơn 30 chuyến bay giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mỗi ngày. Tạp chí được đến với 
lượng lớn khách hàng đi lại giữa hai thành phố lớn của Việt Nam là các chính khách, doanh nhân, 
khách du lịch cả trong và ngoài nước.

▶Đặt trên các chuyến bay giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Gửi trực tiếp đến người đứng đầu các doanh nghiệp qua dịch vụ gửi thư trực tiếp (direct mail). 
Mang thông tin đến với các thương gia hoạt động trong các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

▶Được gửi đến khoảng 1400 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Giới thiệu về Heritage Japan

Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ hợp tác bền chặt. Trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển 
kinh tế nhanh và ấn tượng nhờ đặc tính chăm chỉ, cần cù và tình hình chính trị ổn định. Việt Nam hiện nay 
là một thị trường quan trọng trên thế giới thu hút nhiều tập đoàn lớn đến đầu tư với lực lượng lao động trẻ, 
tuổi trung bình là 27 trên cả nước. Trong năm 2012, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các công ty Nhật 
Bản đã chiếm tới hơn 1/3 tổng đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. 

Tại Nhật Bản, các món ăn và hàng hóa của Việt Nam đang  bùng nổ, Việt Nam được đánh giá là một điểm 
đến du lịch hấp dẫn, năm 2012, khi ở phần lớn các nước lượng khách du lịch Nhật Bản giảm thì Việt Nam 
đạt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay, 570.000 lượt khách (số liệu của Cục du lịch Nhật Bản). 

Heritage Japan giới thiệu đến hành khách trên các chuyến bay và các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam 
những thông tin sâu rộng cũng như tình hình kinh doanh tại Việt Nam, những tin tức không được đăng trên 
các sách hướng dẫn đang được bày bán ở Nhật Bản.

Thông qua Heritage Japan, sẽ ngày càng có nhiều người Nhật yêu thích và hiểu rõ Việt Nam hơn nữa, vì vậy, 
đây cũng chính là nơi kết nối các doanh nghiệp quảng cáo với các doanh nhân. 



Thông tin về độc giả

Phát hành (số lượng 30.000 cuốn)

TỶ LỆ THEO GIỚI TÍNH TỈ LỆ THEO ĐỘ TUỔITỈ LỆ THEO MỤC ĐÍCH ĐẾN VIỆT NAM

Trên tất cả ghế ngồi của các chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản
(khoảng 1100 chuyến/ số phát hành) 

Tình hình phân phối
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5%
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Các khách sạn, nhà hàng.
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Thăm thân nhân 2%

Du lịch

62%

Nữ

38%

Các phòng vé và 
trên các chuyến bay 
của Vietnam Airlines

70%

Trên máy bay của JAL trong các chuyến bay liên kết

Trên các chuyến bay giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh 
(hơn 30 chuyến mỗi ngày)

Các phòng vé và đại lý của Vietnam Airlines tại Việt Nam

Gần 1400 công ty Nhật Bản ở Việt Nam
(phân phối qua đường bưu điện)

Các khách sạn, nhà hàng, căn hộ cao cấp,
các công ty - đại lý du lịch tại Việt Nam. 

Các tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam như:
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Trung tâm giao lưu văn hóa 
Nhật Bản tại Việt Nam.

Số lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam qua các năm (số liệu của Cục du lịch Nhật Bản)
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Trở thành Hãng hàng không lớn thứ 2
trong khu vực Đông Nam Á từ năm 2020
Phát triển đội bay lên 170 máy bay
đến năm 2020.

Kinh doanh

30%

Các sự kiện trong ngành du lịch (Hội chợ triễn lãm du lịch...)



HERITAGE JAPAN PROFILE

Để biết thêm chi tiết và đặt quảng cáo, vui lòng liên hệ HERITAGE JAPAN

Biểu giá quảng cáo (HERITAGE japan) Áp dụng từ ngày 1/1/2014

Thông tin chung
Các chi phí quảng cáo được thanh toán trước 1 lần.

Biểu giá trên chưa bao gồm VAT (10%).

Biểu giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác như: thiết kế, dịch thuật, in thử, chỉnh sửa mầu sắc.

Hạn đặt quảng cáo:
50 ngày trước ngày phát hành

Hạn hủy quảng cáo:
50 ngày trước ngày phát hành.

Hạn giao mẫu quảng cáo:
30 ngày trước ngày phát hành

Yêu cầu kỹ thuật:

từ 300dpi trở lên và gửi kèm bản in thử 

EPS, PSD đã được outline font chữ.
(chi tiết xem tài liệu đính kèm)

*  Việc hủy quảng cáo sau ngày hết hạn 
    không được chấp nhận

Biểu giá trên được áp dụng cho mọi hình thức kinh doanh.

Không chấp nhận hình thức quảng cáo dạng kẹp, cắt rời.

Quảng cáo có thể bị từ chối nếu mâu thuẫn với tiêu chí hoạt động của Vietnam Airlines hoặc các đối tác 
của Vietnam Airlines. 

 óhk yâg ,pợp h ùh gnôhk gnud iộn óc oác gnảuq các nên yab yám nêrt tặđ cợưđ íhc pạt àl oảb mảđ ểĐ
chịu hoặc tạo cảm giác mỏi mắt cho độc giả sẽ không được chấp nhận. 

Mỗi tạp chí đều có những quy định về cách thể hiện nội dung quảng cáo. Hãy liên hệ với chúng tôi về 
những quy định này. Trong trường hợp nội dung quảng cáo không phù hợp với quy định, nội dung cũng 
như hình ảnh có thể sẽ được yêu cầu thay đổi.  

Kích cỡ (W × D) mmVị trí

Số lượng phát hành: 30,000 bản
Kỳ phát hành
Phát hành theo quý, ngày 1 tháng 1   (số tháng 1,2,3)
                                         ngày 1 tháng 4   (số tháng 4,5,6) 
                                         ngày 1 tháng 7   (số tháng 7,8,9) 
                                         ngày 1 tháng 10 (số tháng 10,11,12) 

Khổ giấy
A4 có chỉnh sửa (W205mm x D270mm)
Tổng cộng 80 trang (có điểu chỉnh)/ 4 màu
Đơn vị phát hành: Vietnam Airlines

* Thông số: 205mm ngang × 270mm dọc / Khổ A4 có chỉnh sửa. * Cộng 10% phí chọn chỗ.

148,000,000 / kỳ

118,500,000 / kỳ

118,500,000 / kỳ

103,500,000 / kỳ

205 × 270

205 × 270 (170 × 240)

205 × 270 (170 × 240)

205 × 270 (170 × 240)

Bìa 4

Bìa 2

Bìa 3

Trang tiếp theo bìa 2

81,000,000 / kỳ

44,500,000 / kỳ

29,600,000 / kỳ

22,300,000 / kỳ

17,300,000 / kỳ

148,400,000 / kỳ

111,000,000 / kỳ

197,800,000 / kỳ

205 × 270 (170 × 240)

170 × 115

170 × 73

80 × 115

80 × 73

410 × 270

205 × 270

410 × 270

Nguyên trang(*)

1/2 trang

1/3 trang 

1/4 trang (dọc)

1/6 trang (ngang)

Trang trong đặc biệt (2 trang)

Quảng cáo bài viết (1 trang)

Quảng cáo bài viết (2 trang)

 Giá (VND)

GO   L  DVIET MEDIA 
Dịa chỉ: 267A Do Xuan Hop, Quan 9, HCM
Tel: (84-4) 6282.5186/ Hotline: 0937.231.258




