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GIÁ TRANG QUẢNG CÁO THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH PHIÊN BẢN 2014
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SỐ LIỆU THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH 
Khổ thành phẩm 245 x 330mm
• Phát hành ngày 5 & 20 hàng tháng trên toàn quốc 
• Phân bố: Tp.HCM & các tỉnh miền Nam (70%), Hà Nội & các tỉnh 
miền Bắc (20%), Huế, Đà Nẵng, Nha Trang & các tỉnh khác (10%)
• Số lượng phát hành: 28.000 bản
• Giá bán: 20.000 đồng 
• Thời gian giao file quảng cáo trước 10 ngày phát hành

• thế giới điện ảnh - Tạp chí 
hàng đầu và duy nhất 
tại Việt Nam phân tích 
chuyên sâu về bộ môn 
nghệ thuật thứ bảy.

• Cập nhật tối đa 
những xu hướng mới 
của điện ảnh Việt Nam 
và thế giới. Hậu trường 
đời sống nghệ sỹ cũng 
được giới thiệu và phân 
tích bằng ngôn ngữ 
quyến rũ của những 
cây bút văn nghệ tài 
năng
 
• thế giới điện ảnh - Diễn 
đàn duy nhất giúp  
người yêu điện ảnh, 
truyền hình có cái nhìn 
đa diện về làng giải trí 
trong và ngoài nước. 
Với những bài viết 
thẳng thắn, đây sẽ là 
nơi nghệ sỹ và khán giả 
gặp nhau, bày tỏ những 
quan điểm của mình về 
nghệ thuật. 

• Khổ báo độc đáo, 76 
trang màu, sinh động 
không thể bỏ qua

 thế giới điện ảnh 
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Bìa 2 33.000.000 đồng  251 x 336 225 x 310

Bìa 3 29.000.000 đồng 251 x 336 225 x 310

Bìa 4 38.000.000 đồng  251 x 336 225 x 310

Bìa đôi 59.000.000 đồng  496 x 336 470 x 310

Trang đôi 41.000.000 đồng  496 x 336 470 x 310

Trang 1-10  26.000.000 đồng  251 x 336 225 x 310

Trang trong 22.000.000 đồng  251 x 336 225 x 310

2/3 trang 18.000.000 đồng V: 163 x 336 V:153 x 310  
     H: 251 x 223 H: 225 x 210

1/2 trang 13.000.000 đồng  V:125 x 336 V: 112 x 310  
     H: 251 x 168 H: 225 x 155

1/3 trang 9.000.000 đồng  V: 85 x 336 V:75 x 310  
     H: 251 x 113 H: 225 x 100

1/4 trang 7.000.000 đồng  V: 65 x 336 V:55 x 310  
     H: 251 x 85 H: 225 x 75

Phí đính kèm 20.000.000 đồng/kỳ    

VỊ TRÍ  GIÁ/ 1 KỲ  TRÀN TRANG LỌT LÒNG
(mm) (mm)

giá trên áp dụng từ 01/01/2014 đến 31/12/2015
và chưa bao gồm 10% VAT

>> Liên hệ quảng cáo                    

Hotline 0937.231.258

     

booking@bookingquangcao.com.vn

 


