
Phu luc 01: 

GIA BÀN QUANG CÁO TREN HERITAGE/HERITAGE FASHION 

Vj trI/ 1oti qutng cáo Don giä quãng cáo 

Trang bIa 

BIa 4 250.000.000 

BIa3 145.000.000 

Trangdôi 

Trang dôi sau bIa 1 320.000.000 

Trang dôi thi.r nhât 285.000.000 

Trang dôi thir hai 275.000.000 

Trang dôi quãng cáo truOc thi.r tôa soan 270.000.000 

Hai trang 1in k truc trang 50 260.000.000 

Trang dôi truóc trang 50 250.000.000 

2 trang lien kê tr trang 50-100 250.000.000 

Trang dôi tr trang 50-100 240.000.000 

2 trang lien ké thuàng sau trang 100 240.000.000 

Trang dôi sau trang 100 230.000.000 

Nguyen trang 

Trang dôi din thr tôa soan (Trang 1) 175.000.000 

Trang d&i din content 1 (Trang 3) 170.000.000 

Trang di din content 2 (Trang 5) 165.000.000 

Trang di din creadit (Trang 7) 165.000.000 

Trang 9, trang 11 160.000.000 

Trang phái truàc trang 50 145.000.000 

Trang phái sau trang 50 và trixàc trang 100 135.000.000 

Trang phái sau trang 100 130.000.000 

Trang trái 125.000.000 

Quãng cáo bài vit 

Trang dôi bài vit truác trang 50 275 .000.000 

Trang dôi bài vit tili trang 50-100 260.000.000 

Trang dôi bài vit sau trang 100 255.000.000 

Nguyen trang phái bâi vit truóc trang 50 150.000.000 

Nguyen trang phái bài viêt t1x trang 50-100 145.000.000 



Nguyen trang phái sau trang 100 140.000.000 

Nguyen trang trái bài viêt 130.000.000 

Quang cáo nhó 

1/2 trang 75.000.000 

¼ trang 45.000.000 

1/5 trang 35.000.000 

1/10 trang 20.000.000 

Quãng cao ho suu tap 

Sáu trang 360.000.000 

Bôn trang 280.000.000 

Vj trI/ Ioi quãng cáo trang dc bit Bon giá quãng cáo 

Trang bla 

BIa 4 in 50% s 1ung phát hành 150.000.000 

Trang dôi 

Bla kép rni rng 520.000.000 

Nguyen trang rn& rng gp 1/3 260.000.000 

Trang dôi djnh 1ung giy bla truàc trang 50 285.000.000 

Trang dôi rn n5ng tru'àc trang 50 275.000.000 

Trang dôi djnh hxcing giAy bia tr trang 50-100 270.000.000 

Trang dôi rn rng tr trang 50-100 260.000.000 

Trang dôi rn rng sau trang 100 250.000.000 

Quãng cáo bài vit theo chuyên mic 

Leisure/Destination/Accessories: trang dôi bâi 
viêt gió'i thiu san golf, các san phârn trang thiêt 
bi, ding cii the thao, các da chi giái trI, dja chi du 
lich 

100 000 000 

Fine dining/Foody/Tasting corner: trang dôi 
bài viêt giói thiu nhâ hang vâi 3 diem nhân (thiét 
ke, mon an dc trung, thông tin dja chi) 

100.000.000 

Thâm m5 vin- lam dçp: trang dôi bài viêt v tu 
van các dich vu lam dep, chãm sOc sc khOe 

100 000 000 

San phm theo Chü dê nôi dung an ph.m 

Quáng cáo bài vit duói 5 trang 200.000.000 

Quáng cáo bài vit 5-7 trang 300.000.000 
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Chiêt khãu dài ky vâ thô'i hn áp dijng 

S6 k' dàng Müc chiêt khâu Thôi hn hç'p &ng ãp dçing chiêt khãu 

1k3' 0% 

2kS' 5% 4tháng 

3 k' 5% 5 tháng 

4kS' 10% 6tháng 

5kS' 10% 7thang 

6k' 10% 9tháng 

7kS' 15% l0thang 

8kS' 15% lltháng 

9kS' 15% 12thang 

10k 20% l3tháng 

11kS' 20% l5tháng 

12k' 20% l6tháng 

Tren12ky 20% 
Mi kS'  tang them trén 12 k' thi &rac tinh 

. 
thai hn thong u'ng them 1 thang. 

Ghi chzi Trithng hcip quáng cáo trên cá á'n phcm Heritage và Heritage Fashion thi 

nu'cc chiê't khau và thai hQn áp ding cho hcip dng quáng cáo là mi'c chiét kháu và th&i 

hgn áp ding cho tang s k> dàng trên cá 2 á'n phá'm. 

Diu kin áp diing: 

1. Giá ban quãng cáo trên chu'a bao gôm thuë GTGT. 

2. Giá trên áp dng cho quáng cáo tr tháng 1/202 1 den thang 12/202 1. 

3. Giá trën không bao grn các cong vic v thiët ké, chm, scra ãnh, in thCr hay bat cr 
chi phi san xuât nào khác. 

4. Khách hang cO hgp dng dhâi 6 ki s tInh them PhI cao dim là 10% trên giá cOng 
bô khi quáng cáo vào các tháng Thãng 1, Thang 2 và Thang 12. 

5. Các quáng cáo nu CO yéu cu dc bit v vj tn se phái trá them phi chQn chô cho 
rnoi yeu câu là 10% cüa giá khu vlrc mua quãng cáo trixâc trang 50 hoc 5% cüa giá 
khu vrc mua quáng cáo sau trang 50. Tuy nhiên yêu câu dc bit nay chi du'cc Ttp 
chI chap nhn cho ti'rng tnrà'ng hç'p the. 

6. Dôi vO'i hinh thiirc quáng cáo kp vào n phâm Heritage. mirc giá quáng cáo trên 
chua hao gOm chi phi in an mâu quáng cáo. 
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7. Dôi vái loai quáng cáo duó'i dng bài viêt s có chil "Advertorial" a trén hoc phIa 
duOi trang quãng cáo dê phân bit vâi bâi viêt. 

8. Tap  chI Heritage du'c quyn biên tip,  phê duyt ni dung, hjnh ánh quãng cáo thea 
1ut pháp Vit Narn, các quy djnh hin hành Va ton chi, miic dIch cüa tü'ng an phârn 
Heritage và Heritage Fashion. 

9. Khong ban quãng cáo duói 1/2 trang cho khách thâm m vin vâ thirc phAm chrc 
nãng. 

0. Htn chê ban quáng cáo trên an phárn Heritage các liith virc sau: Thai trang, M 
phâm, Thirc phâm chñ'c nãng, Thárn rn vin và Nhâ hang an uông. 

11. KhOng ban quãng cáo 1/4 trang trén An phm Heritage. Quang cáo 1/5 trang và 1/10 
trang trên Heritage xêp a phân Window on Vietnam. 

12. Không ban quáng cáo 1/4 trang ngang và 1/5 trang ngang trên Heritage Fashion. 
Quãng cáo 1/4 trang; 1/5 trang vâ 1/10 trang trên Heritage Fashion xêp a phân 
Instore phIa cuOi cüa an phâm. 

13. Không áp diing các quâng cáo duOi hinh thirc xé an phAm. 

14. Khách hang dang nhiu quâng cáo trong cüng 1 ki phát hành cüa An phAm thI duc 
tInh mi quáng cáo tu'ong duongi kS'  dang. So k' dang quãng cáo dê áp ding müc 
chiêt khâu duc tInh bang tong so quãng cáo khách hang dang trong hp dong. 

15. Các quáng cáo bài vit thea chuyên rniic có ghi chü "Info." a trên hoac phIa duO'i 
trang quãng cáo d phân bit vài bài viêt và booking không qua 2 bài cho mOi chuyên 
rnuc/sô. vc  

16. Các quáng cáo theo chü dê ni dung an phárn chi ap diing cho các quãng cáo bài viêt 
có ni dung vã hInh ãnh phü hp vai ni dung chü dê cüa an phârn nãm 2021. 


