
 

Với tiêu chí “Dành cho cuộc sống hiện đại”, Món Ngon Việt Nam 
là tạp chí chuyên về ẩm thực hạng sang duy nhất được phát hành 
mỗi tháng 2 kỳ vào ngày 10 và 25 với số lượng lên tới 75.000 
bản/kỳ. 
Hiện tại, Món Ngon Việt Nam là đối tác chính thức của kênh ẩm 
thực Châu Á (AFC) và các chương trình ẩm thực trên các kênh 
truyền hình trong nước
Trong xã hội hiện đại, người phụ nữ không còn chỉ ở nhà chăm 
lo gia đình, con cái mà đã và đang tham gia tích cực, đầy đủ các 
hoạt động xã hội khác, nhưng ai cũng nhận thấy một chân lý bất 
biến đó là hạnh phúc gia đình luôn cần được gìn giữ bởi hơi ấm 
của ngọn lửa trong căn bếp gia đình. Và do vậy, Tạp chí Món ngon 
Việt Nam đã trở thành người bạn đồng hành trong bếp của người 
phụ nữ thời hiện đại khi luôn giới thiệu được những món ăn gia đình 
ngon lành nhưng lại rất dễ nấu. Chính nhờ các món ăn mới lạ, hấp 
dẫn, hương vị phù hợp với bữa cơm gia đình nhưng lại phải đơn 
giản, dễ thực hiện này nên chúng tôi đã trở thành tạp chí uy tín nhất, 
được đông đảo phụ nữ hiện đại Việt Nam đón đọc. 
Không chỉ giúp đỡ cho các bà nội trợ với các món ăn ngon, đơn 
giản, dễ làm, Tạp chí Món ngon Việt Nam còn có những chuyên 
mục như " Kỹ thuật nấu ăn", "Thực đơn đầu bếp" v.v giới thiệu 
những món đuợc chế biến theo bí quyết sử dụng các  nguyên liệu 
và gia vị, trình bày sang trong dành cho giới đầu bếp chuyên 
nghiệp hoặc những người nội trợ tài cao.  Bởi vậy, chúng tôi được 
các đầu bếp trên toàn lãnh thổ Việt Nam cũng như những đầu bếp 
trên thế giới như Mỹ, Pháp, Úc, Singapore ... tìm đến để chia sẻ 
kinh nghiệm và giao lưu học hỏi.
Từ những yếu tố như vậy, Món Ngon Việt Nam trở thành tạp chí 
được khách hàng chọn lựa số 1 của giới đầu bếp chuyên nghiệp, 
học viên các trường dạy nấu ăn cũng như những người phụ nữ 
thích chăm lo cho gia đình. 
Song song với xuất bản bẳng giấy, Món ngon Việt Nam còn 
được xuất bản dưới dạng ứng dụng cho các sản phẩm điện thoại 
thông minh và máy tính bảng trên nền tảng iOS, Android, BB hay 
Windows phone cũng như trên trang web chính thức: monngonvi-
etnam.vn, một trang web với nội dung phong phú và là diễn đàn 
chia sẻ kinh nghiệm trong ẩm thực của công đồng các đầu bếp và 
những người yêu thích nấu ăn. Hiện nay, diễn đàn này đã thu hút 
được cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống trên 70 quốc gia 
tham gia
Với độc giả như vậy, Món ngon Việt Nam là kênh quảng bá hữu 
hiệu cho sản phẩm của Quý Công ty đến với khách hàng thực sự 
cũng như tiềm năng. 

"For the modern life" as a criterion, Món ngon Việt Nam - textually 
translated to "Vietnam's Delicious" is the unique premium magazine spe-
cializing in cuisine as releasing on the 10th and 25th monthly, amount-
ing up to 75,000 copies/issue.
Currently, we are an official partner of Asian Food Channel (AFC) and 
the culinary program on the local TV channels.
In modern society, women are not only at home, take care of families 
and children; but they have been participating actively and fully in social 
activities also. However, there is the existence of an immutable truth that 
the happiness of a family should always be kept by the warmth of the 
fire in the kitchen. Therefore, Vietnam's Delicious  Magazine has become 
a close companion of the women in the kitchen since always introducing 
delicious but very easy-cooking dishes. Thanks to the fresh and attractive 
dishes which fit the flavor of family meals while being simple and easy 
to prepare, we have become the most prestigious magazine and are 
welcomed by a large of Vietnamese modern women.
Not only helping the housewives with delicious, simple and easy-cooking 
food, Vietnam's Delicious Magazine also contains columns such as 
"Cooking technique", "Chefs’ menu" etc… introducing the dishes which 
are processed by using secret ingredients and spices, and presented in 
a subtle way for the professional chefs or skilled housewives. Therefore, 
chefs throughout the territory of Vietnam as well as chefs from the other 
countries such as America, France, Australia, Singapore ... come to us 
for sharing experiences and learning exchanges.
From such factors, Vietnam's Delicious becomes the magazine No. 1 for 
professional chefs, trainees of cooking schools and resourceful women.
Along with newspapers, Vietnam's Delicous Food are published in appli-
cation for smartphone products and tablets based on iOS, Android, BB 
and Windows Phone, as well as on the official site: monngonvietnam.vn, 
a forum for culinary experiences sharing in the community of chefs and 
cooking enthusiasts. Currently, the forum has recorded the participation 
of Vietnamese people living in 70 countries
For such readers, Vietnam's Delicious Magazine is an effective channel 
to promote yours products to real and potential customers.

the unique premium maga-
zine specializing in cuisine 
and having the largest pub-
lishing scale in Vietnam

TẠP CHÍ ẨM THỰC 
HẠNG SANG CÓ 
QUY MÔ XUẤT 
BẢN LỚN NHẤT 

VIỆT NAM



270mm

270mm

216x276mm

1/2 trang đứng
1/2 portrait page
(95x253mm)
1/2 trang ngang
1/2 landcapse page
(195x125mm)

1/3 trang đứng
1/3 portrait page
(64x253mm)
1/3 trang ngang
1/3 landcapse page
(195x83mm)

60% 

Đối tượng Độc giả
ReadeRs

cấu trúc nội dung
content structure

75%
20%

5%

Đối tượng khác 
Other objects 

Đầu bếp, chủ nhà hàng, học viên 
ngành ẩm thực trên toàn quốc 
Chefs, restaurateurs, culinary trainees 
nationwide

Nữ trong độ tuổi từ 18 - 50 
(thu nhập A,B,C)
Women at the age of 18-50 
(Income A, B, C)

Dinh Dưỡng
 nutritions 

tỷ lệ phát hành
release proportion

65%
25%

10%

Các tỉnh miền Trung 
The central provinces

HN và các tỉnh phía Bắc 
Hanoi and the Northern provinces

TP.HCM và các tỉnh phía Nam 
Ho Chi Minh City and the 
Southern provinces

Bảng giá quảng cáo weBsite 
weBsite advertising rates   

Số tt
no.

Vị trí 
LocAtion

chiA Sẻ 
ShAring

kích thước 
SIZE 

(wide x high pixel)

ĐƠn giá
unit PricE 

(tuần /weekly)
giảM giá
DiScount

1 Banner đầu trang web 
Top banner 

1 90x728 2.500 10%

2 1.250 10%

Flash 3.000 10%

2 Banner trôi (phải/trái)  
Skyscraper (right/left)

1 120x600 1.750 10%

2 1.000 10%

Flash 2.000 10%

3 Banner khu vực giữa trang web 
Medium rectangle

1 300x250 1.750 10%

2 1.750 10%

Flash 2.000 10%

4
Bài PR trên trang chủ
(trôi dần về trang nội dung) 
PR Article on homepage of MNVN

2.000/post 10%

5 Quảng cáo TVC
Advertising Clip of the product 2.000 10%

6 Bài PR trên fanpage MNVN 
PR Article on pin to top fanpage MNVN 3.000 10%

15% 
15%

 10%

Món ăn recipes 

kháM Phá
Explore 

giải trí| Entertainment 

Tạp chí ẩm thực hạng sang duy nhất có mặt trên báo giấy, báo điện tử, 
smartphone app và TV app tại Việt Nam
The unique preminium cusine magazine is avaiable in newspaper, online, 
smartphone app and TV app in Vietnam  
 Hình ảnh đẹp, thiết kế sang trọng, nội dung phong phú, thiết thực 
Beautiful image, luxurious design, practical and rich content 
Món ăn được trình bày đẹp, ngon, hấp dẫn nhưng chế biến đơn giản
Dishes are nice stylish, tasty, attractive but simple processing 
Chuyên mục văn hoá ẩm thực, dinh dưỡng có nội dung sâu sắc, đa dạng  
Food culture and nutrition column with diverse and deep content
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Đơn vị: 1.000 VNĐ 
Unit: 1.000 VND 
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