
Báo giá booking bài 
PR và banner 

(Áp dụng từ 01/09/2019)

Gia Đình Mới (https://giadinhmoi.vn) là tạp chí điện tử 
trực thuộc Viện nghiên cứu giới và phát triển (Liên hiệp 
các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam). 
Đây là tờ tạp chí hàng đầu về Gia đình, Sức khoẻ, Phụ 
nữ và Tiêu dùng…

https://giadinhmoi.vn/


Vị trí Mô tả Đơn giá 
(triệu đồng)

Top 1,2,3 Hiển thị top 1- 2- 3 nổi bật trang chủ trong thời gian 2 tiếng. 5

Top 1 mục Hiển thị trang chủ 2 iếng ở vị trí Top 1 trang chuyên mục. 3

Top 2, 3, 4 Hiển thị tên bài viết trên trang chủ trong 2 tiếng. 2

Bài thông 
thường

Xuất bản trong mục phù hợp, không xuất hiện trên trang 
chủ. 1,5 

BẢNG GIÁ BÀI PR 



VỊ TRÍ BÀI NỔI BẬT TRANG CHỦ



TOP CHUYÊN MỤC TRANG CHỦ



Banner Desktop Kích thước (dài X cao) Cơ chế Đơn giá (triệu/tuần)

Banner Top 1 1040 X 140

Chia sẻ 3 theo user 

7

Banner Top 2 728 X 90 5

Banner Bottom 1040 X 140 5

Banner Right 1 300 X 250 4

Banner Right 2 300 X 250 3,5

Banner Right 3 300 X 250 3

Banner MOBILE 250 X 120 20 

BẢNG GIÁ BANNER 



VỊ TRÍ BANNER 



VỊ TRÍ BANNER 



VỊ TRÍ BANNER 



VỊ TRÍ BANNER 



VỊ TRÍ BANNER MOBILE 

Tỷ lệ người dùng: 
• Mobile: 77,3%
• Desktop: 20,2%
• Tablet: 2,5%



Dạng bài Mô tả Gói biên tập Gói thực hiện

Emagazine Thực hiện, đầu tư công phu nội dung, hình ảnh, 
design.
Tiếp cận đa dạng độc giả, đặc biệt tạo ấn tượng với 
khách hàng hạng A, giúp khẳng định vị thế thương 
hiệu của sản phẩm, nhân vật.

5 triệu 
(Tư liệu, ảnh, clip do đối tác thực 
hiện, GĐM biên tập, lựa chọn, bổ 
sung và design phù hợp)

20 triệu
(GĐM có phóng viên thực 
hiện toàn bộ nội dung từ 
text, ảnh, clip và design phù 
hợp). 

Bài viết Bài viết nội dung hấp dẫn, trình bày đẹp. Thông tin 
nhãn hàng được nhắc đến tự nhiên, khéo léo tiếp 
cận độc giả.

1 triệu 
(Nội dung bài viết do đối tác gửi 
sang, GĐM biên tập phù hợp với 
văn phong, bài) 

3 triệu
(GĐM thực hiện nội dung). 

infographic Thông tin cô đọng, được trình bày đẹp mắt, truyền 
tải thông tin của doanh nghiệp, nhãn hàng trực 
quan và sinh động tới độc giả.

1 triệu 
(Nội dung bài viết do đối tác gửi 
sang, GĐM biên tập phù hợp với 
văn phong, bài) 

5 triệu
(GĐM thực hiện nội dung). 

Q&A Bài viết dạng Hỏi- Đáp giải quyết các thắc mắc, 
cung cấp thông tin bổ ích cho độc giả về sản phẩm, 
dịch vụ, là cầu nối tương tác giữa nhãn hàng và 
khách hàng tiềm năng.

1 triệu 
(Nội dung bài viết do đối tác gửi 
sang, GĐM biên tập phù hợp với 
văn phong, bài) 

3 triệu
(GĐM thực hiện nội dung, 
phỏng vấn chuyên gia thích 
hợp.  

Quiz Dạng bài trắc nghiệm, hình thức thể hiện thú vị, 
kích thích sự tò mò, tương tác của độc giả

4 triệu 

CHI PHÍ VIẾT BÀI PR 



Liên hệ: Thuỳ Anh – 0979.035.698
Email: quangcao@giadinhmoi.vn

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019

TM. BAN BIÊN TẬP


