
 

Bảng giá ấn phẩm ONE2FLY 
Áp dụng năm 2020 

Vị trí 
Đơn giá 
(VND/kỳ) 

Trang bìa 

Trang bìa 4 210.000.000 

Trang bìa 2 150.000.000 

Trang bìa 3 120.000.000 

Trang đặc biệt  

Trang đối diện bìa 2 170.000.000 

Trang đối diện thư tòa soạn 142.000.000 

Trang đối diện mục lục 132.000.000 

Trang đôi thứ nhất sau thư tòa soạn 215.000.000 

Trang đôi thứ hai sau thư tòa soạn 205.000.000 

Trang đôi sau mục lục 185.000.000 

Trang thường quảng cáo 

Khu vực trước trang 45 

Trang phải 99.000.000 

Trang trái  95.000.000 

Trang đôi 185.000.000 

Khu vực từ trang 45 - 89 

Trang phải 94.000.000 

Trang trái 90.000.000 

Trang đôi 175.000.000 

Khu vực từ sau trang 89 

Trang phải 89.000.000 

Trang trái 85.000.000 

Trang đôi 170.000.000 

Quảng cáo bài viết / Article 

Trang đôi trước T50 195.000.000 

Trang đôi trước từ T50 - T90 185.000.000 

Trang đôi 180.000.000 

Nguyên trang phải trước T50 104.000.000 

Nguyên trang phải từ T50 - T90 99.000.000 

Nguyên trang 95.000.000 

Quảng cáo nhỏ 

1/2 trang phải 55.000.000 

1/2 trang trái  50.000.000 

1/4 trang  35.000.000 

1/5 trang  32.000.000 

1/10 trang 19.000.000 
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Điều kiện áp dụng: 

- Khách hàng đăng nhiều mẫu quảng cáo trong cùng một kỳ phát hành thì mỗi mẫu quảng 

cáo sẽ tính tương đương 1 kỳ đăng 

- Mức giá quảng cáo trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

- Mức giá trên không bao gồm các chi phí thiết kế, in thử hay bất kì chi phí sản xuất nào 

khác. 

- Thời hạn cuối cùng nhận đặt chỗ quảng cáo: Ngày 10 của các tháng trước tháng phát 

hành. 

- Thời hạn cuối cùng nhận file quảng cáo (file in): Ngày 15 của các tháng trước tháng 

phát hành. 
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