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BÁO GIÁ 

QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG TRÊN PETVN.VN 

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG 
 

1. Báo giá quảng cáo banner 

 

STT Vị trí Kích thước (px) Cơ chế 
Trang chủ 

(VNĐ/tuần) 
Chuyên mục  

(VNĐ/tuần) 

1 Topbanner 1280 x 149 Chia sẻ 3  12.000.000 10.000.000 

2 
C1 200 x 356 Chia sẻ 3 10.000.000 8.000.000 

3 
C2,C3, C4,  200 x 356 Chia sẻ 3 8.000.000 6.000.000 

4 
C5, C6, C7 200 x 356 Chia sẻ 3 7.000.000  

5 
Chân bài viết 

bản PC 

762 x 234  Độc quyền  8.000.000 

6 
Chân bài viết 

bản Mobile 

762 x 234 Độc quyền  8.000.000 

7 
Giữa trang 940 x 313 Chia sẻ 3 12.000.000  

8 Cuối trang 920 x 280 Chia sẻ 3 12.000.000 10.000.000 

- Chế độ chia sẻ 3: Luân phiên xuất hiện 03 banner tại một vị trí.  

- Thiết kế đồ hoạ dạng JPG/GIF hoặc Flash, động không quá 10 giây. Quảng cáo dạng Banner có 

kích thước <40KB; 

- Giá quảng cáo tháng = giá tuần x 4 

 

2. Báo giá đăng bài truyền thông 

 

STT Mô tả 
Đơn giá 

(VNĐ) 
Ghi chú 

1 
Bài truyền thông đăng 

tiêu điểm trang chủ 
30.000.000 

Xuất hiện đồng thời tại vị trí tiêu 

điểm chuyên mục trong 2 giờ; 

xuất hiện trên fanpage của Petvn 

2 
Bài truyền thông đăng nổi 

bật trang chủ 
25.000.000 

Xuất hiện đồng thời tại vị trí tiêu 

điểm chuyên mục trong 2 giờ; 

xuất hiện trên fanpage của Petvn 

3 
Bài truyền thông đăng tin 

mới nhận trang chủ 
15.000.000 

Xuất hiện đồng thời tại vị trí nổi 

bật chuyên mục trong 2 giờ; xuất 

hiện trên fanpage của Petvn 



 

4 

Bài truyền thông tiêu 

điểm chuyên mục và ảnh+ 

title xuất hiện ở trang chủ 

chuyên mục phù hợp 

15.000.000 

Ảnh và title xuất hiện đồng thời 

tại vị trí tiêu điểm chuyên mục và 

link trang chủ trong 2 giờ; xuất 

hiện trên fanpage của Petvn 

5 
Bài truyền thông link 

trang chủ 
6.000.000 

 Ảnh và Title xuất hiện ở chuyên 

mục trang chủ trong 2 giờ 

6 
Bài truyền thông  trong 

chuyên mục 
4.000.000 Không link trang chủ 

7 
Bài truyền thông trong 

tiểu mục 
2.000.000  

8 Link tài trợ  2.000.000 
Chuyển về web khách hàng, vị trí 

chuyên mục phù hợp. 

-  Bài truyền thông có dung lượng từ 800 - 1000 chữ, tối đa 3 ảnh; Bài trên các vị trí chọn đăng sẽ 

duy trì ở vị trí đăng tối đa là 2 giờ. Nội dung bài truyền thông lên các vị trí chọn đăng phải đáp 

ứng được các yêu cầu về nội dung của Tòa soạn. 

-  Bài truyền thông dạng tin ảnh, tối đa 10 ảnh. 

 

3. Chi phí khác 

 

STT Nội dung Đơn giá 

1 Chi phí viết bài 2.000.000 đồng/ bài 

2 Đăng kèm video clip trong bài (độ dài < 3 phút)   1.000.000 đồng/ video clip 

3 Bài đã xuất bản nhưng yêu cầu đổi sang vị trí khác 
Cộng thêm 30% giá của vị trí 

mới 

4 Đăng bài truyền thông trên Fanpage  Hỗ trợ 

5 Thiết kế dạng eMagazine tĩnh 10.000.000 đồng/bài 

 

 Ghi chú: 

- Bảng giá  trên chưa bao gồm 10% VAT 

- Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và được sự chấp thuận của petvn.vn 

- Báo giá được áp dụng từ ngày 01/07/2019 
 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

LÊ THỊ ĐÔNG HƯỜNG 

 

 


