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DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM là một ấn phẩm song ngữ uy tín dành cho giới

doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam và Nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam. ấn phẩm
ra đời với những yêu cầu cụ thể của giới kinh doanh Việt Nam thông qua những phân tích đầu
tư sâu sắc, các giải pháp kinh doanh và cơ hội đầu tư. Bên cạnh đó còn cung cấp thông tin
chuyên sâu về kinh tế, đời sống, văn hóa xã hội, giới thiệu các gương mặt doanh nhân thành
đạt và những quy định mới nhất của Chính Phủ.
Hệ thông chuyên mục được xây dựng mang tính thực tiễn cao như Tin tức, Kinh tế, Thương
gia, Thương hiệu, Cuộc sống... với đội ngũ thực hiện bài viết là các chuyên gia, phóng viên,
biên tập viên, có uy tín về chuyên môn, kinh nghiệm làm việc.
Mỗi kỳ Doanh nghiệp và Thương hiệu Việt Nam có một Chuyên mục đặc biệt, xoay quanh các
chủ đề mang tính thời sự về kinh doanh, kinh tế, xã hội và chân dung lãnh đạo doanh nghiệp
thành công. Trong suốt cuộc hành trình, chúng tôi đã không ngừng nhận được sự đóng góp,
khích lệ của quý độc giả. Hy vọng những trang viết tới đây sẽ mang lại những thông tin hữu
ích, thiết thực và kịp thời, để xứng đáng là chiếc “cầu nối” tri thức luôn đồng hành cùng bạn
đọc mọi miền.
Là ấn phẩm cơ bản tập chung chủ yếu vào giới doanh nhân và những người lam kinh tế, chúng
tôi tin rằng quảng cáo trên Doanh nghiệp và Thương hiệu thì sản phẩm và dịch vụ của quý vị
sẽ được chú ý và mở ra những cơ hội kinh doanh lớn mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất
với chi phí quảng cáo hợp lý.
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Business and Brand Online has cultivated an engaged and active social
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Source: Shareablee, February 2016 Social Publisher Ranking, the leading social media benchmarking
and audience engagement analysis firm. Social audience as of May 1, 2016

VỊ TRÍ
giấy couché, 4 màu

KÍCH THƯỚC (cm)

GIÁ (VNĐ)

Bìa 1

23 x 29

60.000.000

Bìa 4

21.5 x 28 / 23 x 29

50.000.000

Bìa 2

21.5 x 28 / 23 x 29

45.000.000

Bìa 3

21.5 x 28 / 23 x 29

40.000.000

Trang đặc biệt 1
(sát trang bìa 2)

21.5 x 28

35.000.000

Trang đặc biệt 2, 3, 4

21.5 x 28

30.000.000

Trang trong

21.5 x 28

25.000.000

PR trang nội dung

[23 x 29] x 2 (trang đôi)

30.000.000

Ghi chú: Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

VỊ TRÍ

KÍCH THƯỚC (px)

GIÁ (VNĐ)/TUẦN

Top Banner

800 x 120

12,500,000

Right Banner 1

245 x 490

10,000,000

Right Banner 2

245 x 490

9,000,000

Right Banner 3

245 x 490

8,000,000

Right Banner 4

245 x 490

7,000,000

Right Banner 5

360 x 360

5,000,000

Right Banner 6

360 x 360

4,000,000

Right Banner 7

360 x 460

3,500,000

Right Banner 8

360 x 460

3,000,000

Right Banner 9

360 x 460

2,500,000

Bottom Logo

186 x 90

1,000,000

(Áp dụng từ 01/01/2017, giá bán theo VNĐ/tuần)

MÔ TẢ

GIÁ

HIỂN THỊ ĐỒNG THỜI NHỮNG VỊ TRÍ SAU

• 1 trong 6 bài “Nổi Bật” tại trang chủ
2 tiếng (dạng bài có ảnh + title). Ưu tiên
theo thứ tự booking từ 1 đến 6.
• 1 trong 6 bài “Nổi Bật” tại trang chuyên
mục tương ứng 2 tiếng (dạng bài có ảnh
+ title).

8,000,000 VNĐ

• Tiểu mục phù hợp bài viết.

HIỂN THỊ ĐỒNG THỜI NHỮNG VỊ TRÍ SAU

• 1 trong 6 bài “Tiêu Điểm” tại trang chủ
2 tiếng (dạng bài có ảnh và title). Ưu tiên
theo thứ tự booking từ 1 đến 6.
• 1 trong 6 bài “Tiêu Điểm” tại trang chuyên
mục tương ứng 2 tiếng (dạng bài có ảnh
+ title).

7,000,000 VNĐ

• Tiểu mục phù hợp với bài viết.

HIỂN THỊ ĐỒNG THỜI NHỮNG VỊ TRÍ SAU

• 1 trong 6 bài “Tin Nổi Bật” tại trang chủ
2 tiếng (dạng bài không ảnh, có title). Ưu tiên
theo thứ tự booking từ 1 đến 6.
• 1 trong 6 bài “Tin Nổi Bật” tại trang chuyên
mục tương ứng 2 tiếng (dạng bài có ảnh
+ title).
• Tiểu mục phù hợp với bài viết.

Phí viết bài 2.000.000 VNĐ, Biên tập miễn phí

6,000,000 VNĐ

MÔ TẢ

GIÁ

HIỂN THỊ ĐỒNG THỜI NHỮNG VỊ TRÍ SAU

• Bài “Nổi Bật” hoặc “Tiêu Điểm”, trong trang
chuyên mục phù hợp nội dung bài viết
(dạng bài có ảnh + sapo + title)

4,000,000 VNĐ

• Tiểu mục phù hợp với bài viết

HIỂN THỊ ĐỒNG THỜI NHỮNG VỊ TRÍ SAU

• Trang tiểu mục phù hợp nội dung bài viết

Phí viết bài 2.000.000 VNĐ, Biên tập miễn phí

2,000,000 VNĐ

Ms. Dung

