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BẢNG BÁO GIÁ 2017

*Bài PR
Mô tả

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau:
- Vị trí VIP 1 ngoài trang chủ
- Vị trí TOP trang chuyên mục phù hợp với bài viết
- Duy trì 4 tiếng (sau 4 tiếng sẽ trôi dần theo thời gian)
Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau:
- Vị trí VIP 2 ngoài trang chủ
- Vị trí TOP trang chuyên mục phù hợp với bài viết
- Duy trì 3 tiếng (sau 3 tiếng sẽ trôi dần theo thời gian)
Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau:
- Vị trí VIP 3 (1 trong 7 tin) ngoài trang chủ
- Vị trí TOP trang chuyên mục phù hợp với bài viết
- Duy trì 3 tiếng (sau 3 tiếng sẽ trôi dần theo thời gian)

Hiển thị đồng thời ở những vị trí sau:
- Vị trí Normal (1 trong 5 tin) ngoài trang chủ
Tin Thường - Vị trí TOP trang chuyên mục phù hợp với bài viết
- Duy trì 2 tiếng (sau 2 tiếng sẽ trôi dần theo thời gian)

Lưu ý:

Giá thành

Hình thức

8.000.000 VND

Bài PR

Chi phí đã bao gồm:
- Chi phí đăng bài và
chỉnh sửa

6.000.000 VND

Bài PR

Chi phí đã bao gồm:
- Chi phí đăng bài và
chỉnh sửa

4.000.000 VND

Bài PR

Chi phí đã bao gồm:
- Chi phí đăng bài và
chỉnh sửa

3.000.000 VND

Bài PR

Chi phí đã bao gồm:
- Chi phí đăng bài và
chỉnh sửa

- Chi phí viết bài PR: đối với khách hàng không có bài viết có sẵn, GAMEN sẽ hỗ trợ khách hàng viết bài,
chi phí từ 1.000.000~2.000.000vnd/bài, tùy vào nội dung và hình ảnh của bài viết.
- Đối với bài PR có sẵn: khách hàng vui lòng gửi trước ít nhất 24h

Lưu ý

*Banner Quảng Cáo
Vị trí

Tên vị trí

Kích thước

Giá thành

Hình thức

Duy trì

(1A+1B)

TOP Banner

980x90

5.000.000 VND

Chia sẻ 3

7 ngày

2

Banner A

300x250

3.000.000 VND

Chia sẻ 3

7 ngày

3

Banner B

300x250

3.000.000 VND

Chia sẻ 3

7 ngày

4

Banner Play

300x600

8.000.000 VND

Chia sẻ 3

7 ngày

5

Mini Banner

300x125

4.000.000 VND

Chia sẻ 3

7 ngày

Mô tả vị trí bài PR

Mô tả vị trí Banner

