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(USD/tháng) 

Trang quảng cáo 

Kích cỡ Loại Code Giải thích về mặt báo Phí quảng cáo 

Toàn trang (Full: 21x27.5cm) CA Trang bìa 4 

(Trang bìa 

phía sau) 

2,500 

( thỏa thuận riêng đối với 

từng quảng cáo ) 

Toàn trang (Full: 21x27.5cm) CB Trang 2 

(Bìa trước mặt bên trong) 

1,200 

Toàn trang (Full: 21x27.5cm) CC Trang 3 

(Bìa sau mặt bên trong) 

1,200 

Toàn trang (Full: 21x27.5cm) 

AA Trang nội dung 

(đối diện bìa 2 – trang bên 

trong số 1) 

1000 

AB Trang bên trong cuối cùng 

( đối diện bìa 3) 

900 

Các trang nội dung trước 

trang bên trong cuối cùng đối 

diện bìa 3 

850 

AC Trang nội dung 

(từ trang bên trong khoảng 

số 2,3...~) 

850 

AD Trang cạnh/sau trang mục lục 850 

Toàn trang (Full: 18x25cm) YA Mặt quảng cáo bên trong tạp 

chí 

750 

1/2 trang (18x12cm) YB Mặt quảng cáo bên trong tạp 

chí 

400 

1/4 trang (9x12cm) YC Mặt quảng cáo bên trong tạp 

chí 

320 

1/6 trang (9x8cm) Mặt quảng cáo bên trong tạp 

chí 

200 

1/12 trang (6x6cm) YE Mặt quảng cáo bên trong tạp 

chí 

150 

Thông tin chi tiết 

1. Tuỳ vào hiệu quả quảng cáo dự kiến giá quảng cáo sẽ khác nhau, nên kính mong quý công ty cân nhắc

kĩ trước khi quảng cáo.

2. Ưu tiên đối với những quảng cáo dài hạn:

Nếu quý công ty quảng cáo trong 06 tháng sẽ được miễn phí 01 tháng, chỉ đóng tiền 5 tháng quảng cáo

Nếu quý công ty quảng cáo trong vòng 13 tháng sẽ được miễn phí 03 tháng, chỉ đóng tiền 10 tháng

o Công ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Goldviet 
o 357 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Tp.HCM 
o Điện thoại liên hệ: 028 6282 5186   |       0937 231 258
o Email: booking@bookingquangcao.com.vn 

nguyettran
goldviet



3. Có hai hình thức tiếp nhận yêu cầu quảng cáo. Chúng tôi sẽ tiếp nhận file quảng cáo quý công ty dã 

thiết kế hoặc trực tiếp nhận thiết kế dựa trên điều kiện của qúy công ty.

1) Quý công ty có thể trực tiếp thiết kế file quảng cáo (có đuôi file là jpg ,ai), độ phân giải khoảng 300

File hoàn chỉnh có thể mang trực tiếp đến văn phòng hoặc gửi qua email

2) Nếu quý công ty chưa có file quảng cáo có thể đưa hình ảnh và thông tin liên quan đến công ty (cần 

thiết trong quảng cáo) qua email hoặc trực tiếp mang tới văn phòng để chúng tôi thiết kế. File 

quảng cáo sẽ được thiết kế miễn phí dựa trên form cơ bản.

4. Địa chỉ nhận quảng cáo:

Công ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Goldviet 
357 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Tp.HCM 
Điện thoại liên hệ: 028 6282 5186 
Hotline : 0937 231 258
Địa chỉ Email: booking@bookingquangcao.com.vn 

5. Hình thức thanh toán tiền quảng cáo:

1) Quý công ty có thể đến trực tiếp đến văn phòng của chúng tôi để thanh toán tiền

2) Quý công ty cũng có thể chuyển qua tài khoản ngân hàng VND của chúng tôi:

6. Thời hạn nhận quảng cáo thiết kế: ngày 15 hàng tháng

Thời hạn nhận file quảng cáo sẵn và sửa quảng cáo: ngày 20 hàng tháng

mailto:hanoilang@hanmail.net
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