BÁO GIÁ QUẢNG CÁO
Áp dụng từ 01/10/2009 tại motgiadinh.com
Mô tả
STT

Giá theo tháng (VNĐ/tháng)

Vị trí
Kích thước

Dung lương

Chia sẻ

Giá dành cho Motgiadinh.com

1

Leader board

728x90

90kb

3

2.000.000

2

Medium rectangle

300x250

90kb

3

1.500.000

3

Half rectangle

300x100

90kb

3

1.000.000

Motgiadinh.com chấp nhận mọi hình thức Quảng cáo mới khác theo yêu cầu như: tăng thêm kích thước banner,
file dưới dạng flash phức tạp vượt quá khổ qui định, đặt ở bất cứ vị trí nào trên site… (Liên hệ để biết thêm chi tiết)
Lấy bình chọn và ý kiến từ thành viên về sản phẩm / nhãn hiệu
Đăng bài PR

1,000,000 / bình chọn / 1 tuần
500.000 / bài

Ghi chú
- Nếu đặt nhiều hơn 1 quảng cáo sẽ được giảm giá từ 5-20% tuỳ số lượng và thời gian hợp đồng

Quy định chung
-

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và chi phí thiết kế;

-

Nội dung phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và được sự chấp thuận của
Motgiadinh.com

-

Quảng cáo thời hạn dưới 01 tháng được tính như sau:
◦ Từ 1 đến 10 ngày : 50% giá nguyên tháng
◦ Từ 11 đến 20 ngày : 70% giá nguyên tháng
◦ Từ 21 đến 29 ngày : 100% giá nguyên tháng

Yêu cầu kỹ thuật:
-

Thiết kế đồ hoạ dạng JPG hoặc GIF, động không quá 3 frames (nếu hơn phải trả thêm phí)

-

Quảng cáo dạng Banner có kích thước <12KB, Logo có kích thước < 7KB. Các quảng cáo
đặc biệt có kích thước <35KB.

Mot Gia Dinh dot Com [add] 103 Đường 47, Tân Quy, Q.7, HCM [tel] 0909 225 223

Chi phí thiết kế:
♦ Banner tĩnh/Logo cỡ nhỏ (từ 137x103 đến 233x91)

: 150,000 VND/banner

♦ Banner tĩnh/Logo cỡ lớn (450x69)

: 200,000 VND/banner

♦ Banner động gif cỡ nhỏ (từ 137x103 đến 233x91)

: 250,000 VND/banner

♦ Banner động gif cỡ lớn (450x69)

: 350,000 VND/banner

♦ Trang thông tin

: 500,000 VND/trang

Quyền lợi khi đặt Banner:
- Banner sẽ tồn tại trong khoảng thời gian được quy định trong hợp đồng.
- Luôn giữ vị trí banner ổn định.
- Được mời tham gia phỏng vấn cùng các bài viết trên motgiadinh.com.
- Được mời tham gia các event do motgiadinh tổ chức.

Ghi chú:
-

Báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày và chưa bao gồm 10% VAT.

-

Quý khách hàng nên đặt vị trí quảng cáo trước 15 ngày để giữ chỗ.
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