
Thông tin ấn phẩm:
Báo PNVN ra đời vào ngày 8/3/1948 ở 
Chiến khu Việt Bắc, là cơ quan ngôn 
luận của TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
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5.Möåt
phuå nûä àûáng
trong khi
nhûäng ngûúâi
khaác àang
haânh lïî phña
ngoaâi Àaåi
hoåc Töíng
húåp Sanaa,
Yemen.

2.Chuá choá àang nghó ngúi giûäa chùång àua choá daâi túái hún
1000 km taåi vuâng cûåc Bùæc cuãa thïë giúái, Finnmark, Na Uy.

3.Tûng
bûâng lïî höåi
sùæc maâu (Holi)
ÊËn Àöå.

4.Nhûäng cêåu beá chaåy ngang Cöng viïn thaânh phöë Vienna, AÁo, khi thúâi tiïët
àeåp bêët thûúâng vúái 20 àöå C.

1.Caãnh yïn bònh hiïëm hoi úã
thaânh phöë cöí Cyrene trong nhûäng
ngaây chiïën sûå aác liïåt taåi Libya.

6.Trúã vïì nhaâ sau siïu àöång àêët vaâ soáng thêìn.
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8.Seát àaánh trïn bêìu trúâi daãi Gaza höm 24/3/2011.

7. Soáng àaánh aâo aåt vaâo búâ úã baäi biïën Arpoador, Brazil.

10.Möåt kiïíu mêîu laå cuãa
nhaâ thiïët kïë Ukraina Julia Aysina
vûâa àûúåc ra mùæt tuêìn qua.

9.Möåt ngûúâi

àaân öng àang
tùæm ngay gêìn
Tûúång àaâi Caách
maång úã trung têm

thaânh phöë
Mexico. Àêy laâ

möåt trong hai voâi

tùæm hoa sen cöng

cöång, núi chñnh
quyïìn hy voång
daåy cho ngûúâi dên caách tiïët kiïåm nûúác trong sinh hoaåt haâng ngaây.
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Àoán chaâo muâa haå, thúâi trang Hasa vûâa
"trònh laâng" haâng trùm mêîu trang phuåc
mang phong caách thïí thao treã trung,
nùng àöång trïn chêët liïåu chuã àaåo laâ
cotton, kaki. Nhûäng mêîu aáo pull keã
ngang daânh cho nam hay maâu sùæc bùæt
mùæt cho nûä, nhûäng mêîu quêìn shorts
giuáp baån gaái khoe àöi chên
thon... seä laâ haânh
trang khöng thïí
thiïëu trong nhûäng
chuyïën picnic. 

Baâi, aãnh: MINH TIÏËN
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Àêìm: DA DRESS; Giaây: NALOA III 
Tuái xaách: W ADIL WORKOUT

Saãn phêím coá baán 
taåi caác cûãa haâng 

adidas trïn toaân quöëc 
Thöng tin chi tiïët: 

adidasisallin.com.vn 
www.facebook.com/adidasvn

khöng gian O2 62

Huyïìn Lï (töíng húåp)

Möåt àïM tên hön 
theo yá nghôa phaãi 

àêìy àuã 3 yïëu töë: 
Maâu sùæc, Muâi 

hûúng vaâ aánh 
saáng. aánh saáng, 

theo truyïìn thöëng 
caã phûúng àöng 

lêîn phûúng têy, àoá 
laâ aánh nïën lung 
linh Múâ aão, aánh 

saáng nheâ nheå cuãa 
àeân nguã lêîn hûúng 
thúM cuãa hoa, cuãa 

nïën seä laâM cho 
phoâng cûúái thïM 

ngoåt ngaâo vaâ 
quyïën ruä.

P hoâng cûúái 
ngoåt ngaâoThông tin ấn phẩm:

Ra đời từ năm 1995, đây là ấn phẩm đầu 
tiên trong làng báo chí Việt Nam hiện đại có 
bước đột phá về cả nội dung lẫn hình thức 
trình bày ở thời điểm bấy giờ. Hiện nay, 
TGPN vẫn là ấn phẩm được đông đảo độc 
giả trong và ngoài nước đón đọc, yêu mến. 
Qua TGPN, cả một thế giới trẻ trung, mới 
lạ sẽ ở trong tay bạn với đầy ắp những sự 
kiện, nhân vật “hot” nhất được thể hiện trên 
một giao diện sinh động, bắt mắt, hấp dẫn.
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tokyo

“thuãy 
quaái” 
söng 
maä

neám tiïìn 
mua... 
danh voång

cöng chuáa nhaåc  
àöìng quï thaânh  

biïíu tûúång thúâi trang

Mùa hoa 
anh đào 
rất khác

Sống hai 
cuộc đời

331 baån nhêån 

quaâ Chaâo nùm 
múái 2012

(xem chi tiïët  

trang 88-89)

Taylor Swift

Một số chuyên mục luôn được bạn đọc quan tâm là: Thời 
trang, Gặp gỡ, Ca nhạc, Phim truyền hình, Điện ảnh, Công 
nghệ tay mềm, Cuộc sống hạnh phúc, Tay hòm chìa khóa, 
Phụ nữ hiện đại, Thầy thuốc và sức khỏe, Kiến thức y học, 
Mẹ và con… 
Ngoài ra, TGPN còn nhận được nhiều sự hưởng ứng nhiệt 
tình của đông đảo độc giả thông qua hàng loạt các cuộc thi 
được tổ chức thường xuyên trên các chuyên mục: Câu lạc bộ 
làm đẹp, Lời vàng chưa trao, Tung nhẹ tóc bay hay Nhật ký 
hành trình…
Trung bình mỗi cuốn tạp chí sẽ được trao tay ít nhất 6 người. 
Vì vậy, với mỗi số báo, sản phẩm của Quý công ty sẽ được 
480.000 bạn đọc biết đến.

Đối tượng độc giả:
• Phụ Nữ  tuổi từ 18 đến 50 tuổi.
• Phụ nữ sôi nổi, năng động, có mức thu nhập từ trung bình 
trở lên.
• Đặc biệt, tạp chí Thế Giới Phụ Nữ không chỉ dành riêng cho 
phái nữ mà còn có 5% bạn đọc là nam giới.

Thông tin phát hành:
• Số lượng: 80.000 bản/ kỳ.
• Tỷ lệ phân bổ:
  - TP.HCM và các tỉnh phía Nam: 70%
  - Hà Nội và các tỉnh phía Bắc    : 20%
  - Khu vực miền Trung                : 10%
• Ngày phát hành: Thứ Hai hàng tuần.
• Thời hạn đặt quảng cáo: 10 ngày trước ngày phát hành.
• Thời hạn giao file quảng cáo: 6 ngày trước ngày phát hành.
• Quy định gửi file: định dạng file PDF, độ phân giải 300 dpi.
• Thời hạn thanh toán: 7 ngày trước ngày phát hành.

GIÁ QUẢNG CÁO ĐẶC BIỆT:
⁜ Trang bài viết: 32.000.000đ ⁜ Tin 150 chữ + 1 ảnh: 4.800.000đ ⁜ Phí chọn trang: Trang QC 1 → 5: +20%, các trang còn lại: 
+10% ⁜ Thả tờ rơi ( ≤ A4 ): 40.000.000đ ⁜ Đóng gim ( ≤ A3 ): 50.000.000đ.

GIÁ QUẢNG CÁO ĐẶC BIỆT:  Tự giới thiệu 4 màu: 3.600.000đ.
VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT:
  ⁜ Trang đầu và cuối: +20%.
  ⁜ Trang phải: +10%

Söë 156 (3578) 
Ra ngaây 
30/12/2011

CÚ QUAN TRUNG ÛÚNG CUÃA HÖÅI LIÏN HIÏ ÅP PHUÅ NÛÄ VIÏ ÅT NAM

THÛÁ SAÁU

19003388/1900599933 - PHÑM 1: CÊU LAÅC BÖÅ KÏËT BAÅN - PHÑM 3: ÀÛÚÂNG DÊY NOÁNG BAÁO PNVN - PHÑM 9: THANH TÊM TÛ VÊËN

NÛÄ THANH NIÏN

7Tònh nguyïån 
phaãi thiïët thûåc

HÖN NHÊN - GIA ÀÒNH

Khuãng khoaãng
trûúác 
ngaây cûúái

QUÖËC TÏË

4Chêu Êu 
àöëi mùåt naån 
“chaãy maáu 
chêët xaám”

Trang 3

KHOA HOÅC - ÀÚÂI SÖËNG

Tûå yá sûã duång thuöëc cam: 

Ngûúâi lúán 
chuã quan, 
treã laänh àuã 11

VÙN HOÁA - NGHÏÅ THUÊÅT

Tònh àõch 
vônh viïîn 12

Àau loâng chuyïån 

cö dêu Viïåt 
bõ saát haåi úã Àaâi Loan

Ngaây 29/12, baâ Trêìn Thõ Vônh vaâ chõ Phaåm Thõ Thanh

Hoa, meå vaâ chõ gaái naån nhên Phaåm Thõ Thanh Truác (cö

dêu Viïåt taåi Àaâi Loan, Trung Quöëc vûâa bõ chöìng saát haåi)

àaä àïën Vùn phoâng Baáo PNVN taåi TP.HCM àïí trònh baây

sûå viïåc. Trònh baây vúái phoáng viïn, ûúác mong lúán nhêët

cuãa baâ luác naây laâ àûúåc gùåp 2 àûáa chaáu ngoaåi vaâ nhòn

mùåt con gaái lêìn cuöëi.

Chùm lo àúâi söëng

vêåt chêët, tinh thêìn

cho cöng nhên seä

giuáp quan hïå lao

àöång trúã nïn haâi hoâa

AÃNH: THU HAÂ

Ùn gò giûäa 

2011 laâ nùm àêìy biïën àöång nhû giaá caã leo thang,

chuyïån laâm ùn khoá khùn... nhûng têët caã nhûäng

“chuyïån lúán” noái trïn àöëi vúái phuå nûä àïìu khöng

àaáng quan têm

bùçng vêën àïì vïå

sinh, an toaân cho

bûäa ùn gia àònh.

Àêy laâ kïët luêån ruát

ra tûâ cuöåc khaão saát

“boã tuái” vûâa tiïën

haânh trïn 150 phuå

nûä taåi caác siïu thõ úã

TP.HCM. Trang 3

Trang 6

Trang 13

Trang 14

“thúâi cuãa hoáa chêët”?

Nhiïìu 
ngên haâng duâng 

“àöåc chiïu” 

vûúåt trêìn laäi suêët

Àïì aán “Giaáo duåc 5 triïåu 

baâ meå nuöi daåy con töët”

Nêng cao 
chêët 
lûúång 
laâm 
cha meå

Nhûäng phuå nûä 
ài qua cuöåc àúâi 
nhaâ vùn Chu Lai
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1.350 cöng
nhên coá
hoaân caãnh
khoá khùn
taåi 3 khu
cöng
nghiïåp:
Bùæc Thùng
Long, Nöåi
Baâi vaâ
Quang
Minh àûúåc
Liïn àoaân
lao àöång
(LÀLÀ)
TP Haâ Nöåi
höî trúå veá
xe Tïët. 

Trang 5

Lo veá xe Tïët cho cöng nhên ngheâo:

Nhû muöëi boã bïí

BẢNG GIÁ PHỤ NỮ VIỆT NAM 2012BẢNG GIÁ PHỤ NỮ VIỆT NAM 2012

BẢNG GIÁ THẾ GIỚI PHỤ NỮ 2012BẢNG GIÁ THẾ GIỚI PHỤ NỮ 2012Phát hành thứ 2,4,6 hằng tuần

Phát hành thứ 2 hằng tuần
Nam, là một trong những tờ báo chính 
trị, xã hội có ảnh hưởng to lớn tại Việt 
Nam, sở hữu những ấn phẩm báo chí 
dịch vụ có uy tín hàng đầu dành cho phụ 
nữ, với lượng xuất bản khoảng 1,5 triệu 
bản/tháng, phát hành trên toàn quốc. 
Báo PNVN cũng không ngừng nâng 
tầm kiến thức cho phụ nữ thông qua 
3 kênh thông tin hiện đại: Tổng đài 
Tư vấn Thanh Tâm (1900599933), 
PNVN Mobile (đọc báo trên điện thoại 
di động) và website: www.thegioi-
phunu-pnvn.com.vn. Bên cạnh đó 
còn có ấn phẩm Women of Vietnam 
Review (bằng tiếng Anh, phát hành 
hàng quý), ấn phẩm “PNVN Dân Tộc - 
miền núi” 1 tuần/ kỳ. 64 năm qua, mỗi 
ấn phẩm của PNVN tuy hướng tới 
đối tượng bạn đọc khác nhau nhưng 
đều có lối viết đằm thắm, dung dị mà 
chân thành, sâu lắng. PNVN thực sự 
là người bạn tin cậy của mọi gia đình 
Việt Nam.
Một số chuyên mục được bạn đọc yêu 

Khổ báo : 280mm x 410mm

 

Last page – Trang 16 ( trang cuối)
⁜ Kích thước: 257 x 372mm 4 màu

0%

19.200

5%

18.240

7%

17.856

10%

17.280

Full page – Nguyên trang
⁜ Kích thước: 257 x 372mm

4 màu 16.800

14.400

15.960

13.680

15.624

13.392

15.120

12.9602 màu

1/2 Vertical – 1/2 trang đứng 
⁜ Kích thước: 125 x 372mm

4 màu 11.760

10.080

11.172

9.576

10.937

9.374

10.584

9.0722 màu

1/2 Horizontal – 1/2 trang ngang                                                                                                                                        
⁜ Kích thước: 257 x 182mm

4 màu 10.080

8.640

9.576

8.208

9.374

8.035

9.072

7.7762 màu

1/4 Vertical – 1/4 trang góc    
⁜ Kích thước: 125 x 182mm

4 màu 6.048

5.184

5.746

4.925

5.625

4.821

5.443

4.6662 màu

Strip Ad – Chân trang  
1/5 Horizontal – 1/5 chân trang
⁜ Kích thước: 257 x 74mm 

4 màu 5.040

4.320

4.788

4.104

4.687

4.018

4.536

3.8882 màu

 Cover 2 – Bìa 2
⁜ Không tràn lề: 210 x 270mm
⁜ Có tràn lề      : 235 x 295mm
⁜ Kích thước nội dung: 200 x 260mm

0%

72.600

5%

68.970

7%

67.518

10%

65.340

Cover 3 – Bìa 3
⁜ Không tràn lề: 210 x 270mm
⁜ Có tràn lề      : 235 x 295mm
⁜ Kích thước nội dung: 200 x 260mm

62.040 58.938 57.697 55.836

Cover 4 – Bìa 4
⁜ Không tràn lề: 210 x 270mm
⁜ Có tràn lề      : 235 x 295mm
⁜ Kích thước nội dung: 200 x 260mm

83.160 79.002 77.339 74.844

Full page – Nguyên trang
⁜ Không tràn lề: 210 x 270mm
⁜ Có tràn lề      : 235 x 295mm
⁜ Kích thước nội dung: 200 x 260mm

51.480 48.906 47.876 46.332

Double page – Trang đôi
⁜ Không tràn lề: 420 x 270mm 
⁜ Có tràn lề      : 465 x 295mm   
⁜ Kích thước nội dung: 410 x 260mm

99.000 94.050 92.070 89.100

2/3 Vertical – 2/3 trang đứng
⁜ Kích thước khung: 136 x 270mm 
2/3 Horizontal – 2/3 trang ngang
⁜ Kích thước khung: 210 x 176mm

38.280

39.600

36.366

37.620

35.600

36.828

34.452

35.640

1/2 Vertical – 1/2 trang đứng 
⁜ Kích thước khung: 100 x 270mm 
1/2 Horizontal – 1/2 trang ngang                                                                                                                                        
⁜Kích thước khung: 210 x 130mm 

33.000

31.680

31.350

30.096

30.690

29.462

29.700

28.512

1/3 Vertical – 1/3 trang đứng
⁜ Kích thước khung: 64 x 270mm 
1/3 Horizontal – 1/3 trang ngang
⁜ Kích thước khung: 210 x 84mm 

22.440

23.760

21.318

22.572

20.869

22.097

20.196

21.384

1/4 Vertical – 1/4 góc    
⁜ Kích thước khung: 100 x 130mm 
1/4 Horizontal – 1/4 trang ngang    
⁜ Kích thước khung: 210 x 60mm

18.480

19.800

17.556

18.810

17.186

18.414

16.632

17.820

Strip Ad – Chân trang
1/5 Horizontal – 1/5 chân trang
⁜ Kích thước khung: 210 x 50mm 

15.444 14.672 14.363 13.900

1 - 3Số kỳ đăng 4 - 7 8 - 12 13 - 18

1 - 3Số kỳ đăng 4 - 7 8 - 12 13 - 18

Khổ báo : 230mm x 290mm (Đã bao gồm 10% VAT)
(Đã bao gồm 10% VAT)

(Đơn vị tính: 1.000 VNĐ)

thích: Hôn nhân gia đình, khoa học và 
đời sống, Giáo dục…

Đối tượng độc giả:
Phụ nữ từ 30 tuổi trở lên, quan tâm 
đến các vấn đề chính trị, kinh tế xã hội 
cũng như giá cả, thị trường, gia đình, 
nuôi dạy con cái...

Thông tin phát hành: 
• Số lượng: 80.000 bản/ kỳ
• Tỷ lệ phân bổ:
  - Miền Bắc   : 60%
  - Miền Trung: 10%
  - Miền Nam  : 30%
• Thời hạn đặt quảng cáo: 7 ngày trước 
ngày phát hành.
• Thời hạn giao file quảng cáo: 3 ngày 
trước ngày phát hành.
• Qui định gởi file: Định dạng file PDF, 
độ phân giải 300 dpi.
• Thời hạn thanh toán: 5 ngày trước 
ngày phát hành.

(Đơn vị tính: 1.000 VNĐ)



Thông tin ấn phẩm:
Báo PNVN ra đời vào ngày 8/3/1948 ở 
Chiến khu Việt Bắc, là cơ quan ngôn 
luận của TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
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5.Möåt
phuå nûä àûáng
trong khi
nhûäng ngûúâi
khaác àang
haânh lïî phña
ngoaâi Àaåi
hoåc Töíng
húåp Sanaa,
Yemen.

2.Chuá choá àang nghó ngúi giûäa chùång àua choá daâi túái hún
1000 km taåi vuâng cûåc Bùæc cuãa thïë giúái, Finnmark, Na Uy.

3.Tûng
bûâng lïî höåi
sùæc maâu (Holi)
ÊËn Àöå.

4.Nhûäng cêåu beá chaåy ngang Cöng viïn thaânh phöë Vienna, AÁo, khi thúâi tiïët
àeåp bêët thûúâng vúái 20 àöå C.

1.Caãnh yïn bònh hiïëm hoi úã
thaânh phöë cöí Cyrene trong nhûäng
ngaây chiïën sûå aác liïåt taåi Libya.

6.Trúã vïì nhaâ sau siïu àöång àêët vaâ soáng thêìn.

5

8.Seát àaánh trïn bêìu trúâi daãi Gaza höm 24/3/2011.

7. Soáng àaánh aâo aåt vaâo búâ úã baäi biïën Arpoador, Brazil.

10.Möåt kiïíu mêîu laå cuãa
nhaâ thiïët kïë Ukraina Julia Aysina
vûâa àûúåc ra mùæt tuêìn qua.

9.Möåt ngûúâi

àaân öng àang
tùæm ngay gêìn
Tûúång àaâi Caách
maång úã trung têm

thaânh phöë
Mexico. Àêy laâ

möåt trong hai voâi

tùæm hoa sen cöng

cöång, núi chñnh
quyïìn hy voång
daåy cho ngûúâi dên caách tiïët kiïåm nûúác trong sinh hoaåt haâng ngaây.

8

Àoán chaâo muâa haå, thúâi trang Hasa vûâa
"trònh laâng" haâng trùm mêîu trang phuåc
mang phong caách thïí thao treã trung,
nùng àöång trïn chêët liïåu chuã àaåo laâ
cotton, kaki. Nhûäng mêîu aáo pull keã
ngang daânh cho nam hay maâu sùæc bùæt
mùæt cho nûä, nhûäng mêîu quêìn shorts
giuáp baån gaái khoe àöi chên
thon... seä laâ haânh
trang khöng thïí
thiïëu trong nhûäng
chuyïën picnic. 

Baâi, aãnh: MINH TIÏËN
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Àêìm: DA DRESS; Giaây: NALOA III 
Tuái xaách: W ADIL WORKOUT

Saãn phêím coá baán 
taåi caác cûãa haâng 

adidas trïn toaân quöëc 
Thöng tin chi tiïët: 

adidasisallin.com.vn 
www.facebook.com/adidasvn

khöng gian O2 62

Huyïìn Lï (töíng húåp)

Möåt àïM tên hön 
theo yá nghôa phaãi 

àêìy àuã 3 yïëu töë: 
Maâu sùæc, Muâi 

hûúng vaâ aánh 
saáng. aánh saáng, 

theo truyïìn thöëng 
caã phûúng àöng 

lêîn phûúng têy, àoá 
laâ aánh nïën lung 
linh Múâ aão, aánh 

saáng nheâ nheå cuãa 
àeân nguã lêîn hûúng 
thúM cuãa hoa, cuãa 

nïën seä laâM cho 
phoâng cûúái thïM 

ngoåt ngaâo vaâ 
quyïën ruä.

P hoâng cûúái 
ngoåt ngaâoThông tin ấn phẩm:

Ra đời từ năm 1995, đây là ấn phẩm đầu 
tiên trong làng báo chí Việt Nam hiện đại có 
bước đột phá về cả nội dung lẫn hình thức 
trình bày ở thời điểm bấy giờ. Hiện nay, 
TGPN vẫn là ấn phẩm được đông đảo độc 
giả trong và ngoài nước đón đọc, yêu mến. 
Qua TGPN, cả một thế giới trẻ trung, mới 
lạ sẽ ở trong tay bạn với đầy ắp những sự 
kiện, nhân vật “hot” nhất được thể hiện trên 
một giao diện sinh động, bắt mắt, hấp dẫn.
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tokyo

“thuãy 
quaái” 
söng 
maä

neám tiïìn 
mua... 
danh voång

cöng chuáa nhaåc  
àöìng quï thaânh  

biïíu tûúång thúâi trang

Mùa hoa 
anh đào 
rất khác

Sống hai 
cuộc đời

331 baån nhêån 

quaâ Chaâo nùm 
múái 2012

(xem chi tiïët  

trang 88-89)

Taylor Swift

Một số chuyên mục luôn được bạn đọc quan tâm là: Thời 
trang, Gặp gỡ, Ca nhạc, Phim truyền hình, Điện ảnh, Công 
nghệ tay mềm, Cuộc sống hạnh phúc, Tay hòm chìa khóa, 
Phụ nữ hiện đại, Thầy thuốc và sức khỏe, Kiến thức y học, 
Mẹ và con… 
Ngoài ra, TGPN còn nhận được nhiều sự hưởng ứng nhiệt 
tình của đông đảo độc giả thông qua hàng loạt các cuộc thi 
được tổ chức thường xuyên trên các chuyên mục: Câu lạc bộ 
làm đẹp, Lời vàng chưa trao, Tung nhẹ tóc bay hay Nhật ký 
hành trình…
Trung bình mỗi cuốn tạp chí sẽ được trao tay ít nhất 6 người. 
Vì vậy, với mỗi số báo, sản phẩm của Quý công ty sẽ được 
480.000 bạn đọc biết đến.

Đối tượng độc giả:
• Phụ Nữ  tuổi từ 18 đến 50 tuổi.
• Phụ nữ sôi nổi, năng động, có mức thu nhập từ trung bình 
trở lên.
• Đặc biệt, tạp chí Thế Giới Phụ Nữ không chỉ dành riêng cho 
phái nữ mà còn có 5% bạn đọc là nam giới.

Thông tin phát hành:
• Số lượng: 80.000 bản/ kỳ.
• Tỷ lệ phân bổ:
  - TP.HCM và các tỉnh phía Nam: 70%
  - Hà Nội và các tỉnh phía Bắc    : 20%
  - Khu vực miền Trung                : 10%
• Ngày phát hành: Thứ Hai hàng tuần.
• Thời hạn đặt quảng cáo: 10 ngày trước ngày phát hành.
• Thời hạn giao file quảng cáo: 6 ngày trước ngày phát hành.
• Quy định gửi file: định dạng file PDF, độ phân giải 300 dpi.
• Thời hạn thanh toán: 7 ngày trước ngày phát hành.

GIÁ QUẢNG CÁO ĐẶC BIỆT:
⁜ Trang bài viết: 32.000.000đ ⁜ Tin 150 chữ + 1 ảnh: 4.800.000đ ⁜ Phí chọn trang: Trang QC 1 → 5: +20%, các trang còn lại: 
+10% ⁜ Thả tờ rơi ( ≤ A4 ): 40.000.000đ ⁜ Đóng gim ( ≤ A3 ): 50.000.000đ.

GIÁ QUẢNG CÁO ĐẶC BIỆT:  Tự giới thiệu 4 màu: 3.600.000đ.
VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT:
  ⁜ Trang đầu và cuối: +20%.
  ⁜ Trang phải: +10%

Söë 156 (3578) 
Ra ngaây 
30/12/2011

CÚ QUAN TRUNG ÛÚNG CUÃA HÖÅI LIÏN HIÏ ÅP PHUÅ NÛÄ VIÏ ÅT NAM

THÛÁ SAÁU

19003388/1900599933 - PHÑM 1: CÊU LAÅC BÖÅ KÏËT BAÅN - PHÑM 3: ÀÛÚÂNG DÊY NOÁNG BAÁO PNVN - PHÑM 9: THANH TÊM TÛ VÊËN

NÛÄ THANH NIÏN

7Tònh nguyïån 
phaãi thiïët thûåc

HÖN NHÊN - GIA ÀÒNH

Khuãng khoaãng
trûúác 
ngaây cûúái

QUÖËC TÏË

4Chêu Êu 
àöëi mùåt naån 
“chaãy maáu 
chêët xaám”

Trang 3

KHOA HOÅC - ÀÚÂI SÖËNG

Tûå yá sûã duång thuöëc cam: 

Ngûúâi lúán 
chuã quan, 
treã laänh àuã 11

VÙN HOÁA - NGHÏÅ THUÊÅT

Tònh àõch 
vônh viïîn 12

Àau loâng chuyïån 

cö dêu Viïåt 
bõ saát haåi úã Àaâi Loan

Ngaây 29/12, baâ Trêìn Thõ Vônh vaâ chõ Phaåm Thõ Thanh

Hoa, meå vaâ chõ gaái naån nhên Phaåm Thõ Thanh Truác (cö

dêu Viïåt taåi Àaâi Loan, Trung Quöëc vûâa bõ chöìng saát haåi)

àaä àïën Vùn phoâng Baáo PNVN taåi TP.HCM àïí trònh baây

sûå viïåc. Trònh baây vúái phoáng viïn, ûúác mong lúán nhêët

cuãa baâ luác naây laâ àûúåc gùåp 2 àûáa chaáu ngoaåi vaâ nhòn

mùåt con gaái lêìn cuöëi.

Chùm lo àúâi söëng

vêåt chêët, tinh thêìn

cho cöng nhên seä

giuáp quan hïå lao

àöång trúã nïn haâi hoâa

AÃNH: THU HAÂ

Ùn gò giûäa 

2011 laâ nùm àêìy biïën àöång nhû giaá caã leo thang,

chuyïån laâm ùn khoá khùn... nhûng têët caã nhûäng

“chuyïån lúán” noái trïn àöëi vúái phuå nûä àïìu khöng

àaáng quan têm

bùçng vêën àïì vïå

sinh, an toaân cho

bûäa ùn gia àònh.

Àêy laâ kïët luêån ruát

ra tûâ cuöåc khaão saát

“boã tuái” vûâa tiïën

haânh trïn 150 phuå

nûä taåi caác siïu thõ úã

TP.HCM. Trang 3

Trang 6

Trang 13

Trang 14

“thúâi cuãa hoáa chêët”?

Nhiïìu 
ngên haâng duâng 

“àöåc chiïu” 

vûúåt trêìn laäi suêët

Àïì aán “Giaáo duåc 5 triïåu 

baâ meå nuöi daåy con töët”

Nêng cao 
chêët 
lûúång 
laâm 
cha meå

Nhûäng phuå nûä 
ài qua cuöåc àúâi 
nhaâ vùn Chu Lai
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1.350 cöng
nhên coá
hoaân caãnh
khoá khùn
taåi 3 khu
cöng
nghiïåp:
Bùæc Thùng
Long, Nöåi
Baâi vaâ
Quang
Minh àûúåc
Liïn àoaân
lao àöång
(LÀLÀ)
TP Haâ Nöåi
höî trúå veá
xe Tïët. 

Trang 5

Lo veá xe Tïët cho cöng nhên ngheâo:

Nhû muöëi boã bïí

BẢNG GIÁ PHỤ NỮ VIỆT NAM 2012BẢNG GIÁ PHỤ NỮ VIỆT NAM 2012

BẢNG GIÁ THẾ GIỚI PHỤ NỮ 2015BẢNG GIÁ THẾ GIỚI PHỤ NỮ 2015Phát hành thứ 2,4,6 hằng tuần

Phát hành thứ 2 hằng tuần
Nam, là một trong những tờ báo chính 
trị, xã hội có ảnh hưởng to lớn tại Việt 
Nam, sở hữu những ấn phẩm báo chí 
dịch vụ có uy tín hàng đầu dành cho phụ 
nữ, với lượng xuất bản khoảng 1,5 triệu 
bản/tháng, phát hành trên toàn quốc. 
Báo PNVN cũng không ngừng nâng 
tầm kiến thức cho phụ nữ thông qua 
3 kênh thông tin hiện đại: Tổng đài 
Tư vấn Thanh Tâm (1900599933), 
PNVN Mobile (đọc báo trên điện thoại 
di động) và website: www.thegioi-
phunu-pnvn.com.vn. Bên cạnh đó 
còn có ấn phẩm Women of Vietnam 
Review (bằng tiếng Anh, phát hành 
hàng quý), ấn phẩm “PNVN Dân Tộc - 
miền núi” 1 tuần/ kỳ. 64 năm qua, mỗi 
ấn phẩm của PNVN tuy hướng tới 
đối tượng bạn đọc khác nhau nhưng 
đều có lối viết đằm thắm, dung dị mà 
chân thành, sâu lắng. PNVN thực sự 
là người bạn tin cậy của mọi gia đình 
Việt Nam.
Một số chuyên mục được bạn đọc yêu 

Khổ báo : 280mm x 410mm

 

Last page – Trang 16 ( trang cuối)
⁜ Kích thước: 257 x 372mm 4 màu

0%

19.200

5%

18.240

7%

17.856

10%

17.280

Full page – Nguyên trang
⁜ Kích thước: 257 x 372mm

4 màu 16.800

14.400

15.960

13.680

15.624

13.392

15.120

12.9602 màu

1/2 Vertical – 1/2 trang đứng 
⁜ Kích thước: 125 x 372mm

4 màu 11.760

10.080

11.172

9.576

10.937

9.374

10.584

9.0722 màu

1/2 Horizontal – 1/2 trang ngang                                                                                                                                        
⁜ Kích thước: 257 x 182mm

4 màu 10.080

8.640

9.576

8.208

9.374

8.035

9.072

7.7762 màu

1/4 Vertical – 1/4 trang góc    
⁜ Kích thước: 125 x 182mm

4 màu 6.048

5.184

5.746

4.925

5.625

4.821

5.443

4.6662 màu

Strip Ad – Chân trang  
1/5 Horizontal – 1/5 chân trang
⁜ Kích thước: 257 x 74mm 

4 màu 5.040

4.320

4.788

4.104

4.687

4.018

4.536

3.8882 màu

 Cover 2 – Bìa 2
⁜ Không tràn lề: 210 x 270mm
⁜ Có tràn lề      : 235 x 295mm
⁜ Kích thước nội dung: 200 x 260mm

0%

72.600

5%

68.970

7%

67.518

10%

65.340

Cover 3 – Bìa 3
⁜ Không tràn lề: 210 x 270mm
⁜ Có tràn lề      : 235 x 295mm
⁜ Kích thước nội dung: 200 x 260mm

62.040 58.938 57.697 55.836

Cover 4 – Bìa 4
⁜ Không tràn lề: 210 x 270mm
⁜ Có tràn lề      : 235 x 295mm
⁜ Kích thước nội dung: 200 x 260mm

83.160 79.002 77.339 74.844

Full page – Nguyên trang
⁜ Không tràn lề: 210 x 270mm
⁜ Có tràn lề      : 235 x 295mm
⁜ Kích thước nội dung: 200 x 260mm

51.480 48.906 47.876 46.332

Double page – Trang đôi
⁜ Không tràn lề: 420 x 270mm 
⁜ Có tràn lề      : 465 x 295mm   
⁜ Kích thước nội dung: 410 x 260mm

99.000 94.050 92.070 89.100

2/3 Vertical – 2/3 trang đứng
⁜ Kích thước khung: 136 x 270mm 
2/3 Horizontal – 2/3 trang ngang
⁜ Kích thước khung: 210 x 176mm

38.280

39.600

36.366

37.620

35.600

36.828

34.452

35.640

1/2 Vertical – 1/2 trang đứng 
⁜ Kích thước khung: 100 x 270mm 
1/2 Horizontal – 1/2 trang ngang                                                                                                                                        
⁜Kích thước khung: 210 x 130mm 

33.000

31.680

31.350

30.096

30.690

29.462

29.700

28.512

1/3 Vertical – 1/3 trang đứng
⁜ Kích thước khung: 64 x 270mm 
1/3 Horizontal – 1/3 trang ngang
⁜ Kích thước khung: 210 x 84mm 

22.440

23.760

21.318

22.572

20.869

22.097

20.196

21.384

1/4 Vertical – 1/4 góc    
⁜ Kích thước khung: 100 x 130mm 
1/4 Horizontal – 1/4 trang ngang    
⁜ Kích thước khung: 210 x 60mm

18.480

19.800

17.556

18.810

17.186

18.414

16.632

17.820

Strip Ad – Chân trang
1/5 Horizontal – 1/5 chân trang
⁜ Kích thước khung: 210 x 50mm 

15.444 14.672 14.363 13.900

1 - 3Số kỳ đăng 4 - 7 8 - 12 13 - 18

1 - 3Số kỳ đăng 4 - 7 8 - 12 13 - 18

Khổ báo : 230mm x 290mm
(Đã bao gồm 10% VAT)

(Đơn vị tính: 1.000 VNĐ)

thích: Hôn nhân gia đình, khoa học và 
đời sống, Giáo dục…

Đối tượng độc giả:
Phụ nữ từ 30 tuổi trở lên, quan tâm 
đến các vấn đề chính trị, kinh tế xã hội 
cũng như giá cả, thị trường, gia đình, 
nuôi dạy con cái...

Thông tin phát hành: 
• Số lượng: 80.000 bản/ kỳ
• Tỷ lệ phân bổ:
  - Miền Bắc   : 60%
  - Miền Trung: 10%
  - Miền Nam  : 30%
• Thời hạn đặt quảng cáo: 7 ngày trước 
ngày phát hành.
• Thời hạn giao file quảng cáo: 3 ngày 
trước ngày phát hành.
• Qui định gởi file: Định dạng file PDF, 
độ phân giải 300 dpi.
• Thời hạn thanh toán: 5 ngày trước 
ngày phát hành.

(Đơn vị tính: 1.000 VNĐ)




