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TẠP CHÍ KIẾN TRÚC

Website: tapchikientruc.com.vn  



C H U Y Ê N  M Ụ C

 Tin tức
 Lý luận phê bình kiến trúc             

 Tác giả & tác phẩm    
 Những dự án làm đẹp đất nước

 Diễn đàn Kiến trúc sư
 Giải pháp - Công nghệ - Vật liệu

 Kiến trúc & Văn hoá Xã hội
 Kiến trúc & Phát triển bền vững

 Kiến trúc Nội thất & Mỹ thuật
 Đào tạo KTS

 Bảo tồn di sản
 Kiến trúc thế giới

TTạp chí Kiến trúc là đơn vị báo chí, cơ quan ngôn 

luận, diễn đàn chính thức của Hội Kiến trúc sư Việt 

Nam với hàm lượng tri thức, khoa học gắn kết 

với nguồn dữ liệu phong phú, chất lượng, đạt khả 

năng kết nối uy tín, hiệu quả. 

Tạp chí Kiến trúc là tạp chí khoa học chuyên ngành 

trong lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, là diễn đàn tin 

cậy để các KTS, kỹ sư, nhà quản lý, chủ đầu tư trao 

đổi các vấn đề chuyên môn và cập nhật những xu 

hướng, công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới.

Tạp chí Kiến trúc là cầu nối giữa lĩnh vực kiến trúc 

với kinh tế, xã hội, văn hóa – lịch sử…



T H Ô NG  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T

 Kỳ xuất bản:  ............................................1 tháng x 1 số

 Khuôn khổ:  .................................................... 25 x 25cm

 Số trang:  ..............................................................96 trang

 Số lượng in:  .........................................10.000 bản/kỳ

 Giá bán:  ................................................ 35.000Đ/cuốn

 Phát hành:  .......................... ngày 5 - 10 hàng tháng

  Phạm vi phát hành:  .......................... trên toàn quốc 

 4000 ấn bản tại Hà Nội 

 3000 ấn bản tại TP. Hồ Chí Minh 

 3000 ấn bản trên các tỉnh thành trên cả nước

H Ì N H  T H Ứ C  Q U Ả N G  C Á O

 Hợp tác chuyên môn.

  Hợp tác xây dựng chuyên mục, xây dựng quỹ 

phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, giữ bản 

sắc hiện đại, giữ bản sắc.

  Hợp tác nghiên cứu phát triển, hỗ trợ, khuyến 

khích các hoạt động chuyên môn, các ý tưởng 

mới của giới KTS.

  Hợp tác truyền thông tổ chức các tọa đàm, 

Hội thảo.

 Trang quảng cáo, bài PR.

 Quảng cáo thương hiệu trên Trang tin điện tử.

 Tài trợ chuyên mục độc quyền.

Đ Ố I  T Ư Ợ N G  L I Ê N  K Ế T

 Chi hội KTS địa phương và quốc tế

 Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh

 Các trường đại học trong nước và quốc tế

 Quỹ phát triển

 Các đơn vị sản xuất và cung ứng vật liệu

 Các Chủ đầu tư, các cty tư vấn Kiến trúc, Xây dựng

T R U Y Ề N  T H Ô N G  K I Ế N  T R Ú C

 Tư vấn tổ chức thi tuyển và tuyển chọn kiến trúc 

 Tổ chức Hội thảo trong nước và quốc tế

 Giải thưởng thường niên do TCKT thực hiện

 Phụ san trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc

C H U Y Ê N  Đ Ề

 Kiến trúc quy hoạch địa phương

 Nhịp cầu kiến trúc thế giới

 Kiến trúc xanh

 Kiến trúc và công nghệ vật liệu mới



TRANG ĐƠN

TRONG TRANG
50 x 24,5cm

TRANG ĐÔI

TRONG TRANG
24,5 x 24,5cm

TRÀN TRANG
25,2 x 25,4cm

TRANG ĐÔI

TRONG TRANG TRÀN TRANG

TRÀN TRANG
50,4 x 25,4cm

1/2 TRANG
24,5 x 12,5cm

1/2 TRANG
25,4 x 12,5cm

1/4 TRANG 1/4 TRANG

24,5 x 6,35cm 25,7 x 6,35cm

BÌA 1 40.000.000đ

BÌA 2 � 25.000.000đ

BÌA 3  25.000.000đ

BÌA 4  40.000.000đ

TRANG�RUỘT�1�[Cạnh bìa 2]  21.000.000đ

1�TRANG�RUỘT�   18.000.000đ

2�TRANG�RUỘT [2 trang mở]  32.000.000đ

1/2 TRANG                              � 10.000.000đ

1/4 TRANG                                7.000.000đ

BÀI�VIẾT�PR [trang ruột]        � 15.000.000đ
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BÁO GIÁ QUẢNG CÁO
TRÊN ẤN PHẨM TẠP CHÍ KIẾN TRÚC

 

File QC và PR phải ở định dạng: pdf, eps, ai.  
Không khuyến khích sử dụng file tif hoặc psd. 

Hình�ảnh�đăng�tải: dùng định dạng jpg, tif, psd, đảm 
bảo độ phân giải 300pdi và có kích thước đủ lớn để có 
thể sử dụng căng to mà không bị vỡ hình. 

THÔNG�SỐ�KỸ�THUẬT

LIÊN�HỆ�QUẢNG�CÁO
Tel: 028 6282 5186     |     0937 231 258    

Email: Booking@bookingquangcao.com.vn 

Web: tapchikientruc.com.vn


