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HCMC   42.0 %
Hanoi    18.5 %
Danang 10.0 %

Female  47.0 %
Male      32.5 %
Other     20.5 %

18-25  31.0 %
25-35  39.5 %
35-50  16.0 %

1.000.000
Pageviews/month



CÁC HANG MUC DICH VU

1.  HƠP TÁC PR - SONGKHOEPLUS.VN

2. BANNER PR - SONGKHOEPLUS.VN

3. BÀI VI�T PR - SONGKHOEPLUS.VN

4. BÀI POST TRÊN FACEBOOK FANPAGE



HÌNH THỨC HỢP TÁC
THỜI HẠN

(tháng)

20.000.000

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

HỢP TÁC PR - SONGKHOEPLUS.VN

SỐ LƯỢNG
(tin, bài viết)

QUYỀN LỢI

HỢP TÁC ĐỒNG HÀNH

HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

HỢP TÁC TOÀN DIỆN
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50.000.000
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- Bài viết xuất hiện tiểu mục
- Bảo trợ truyền thông

- Tư vấn bảo vệ thương hiệu

- Bài viết xuất hiện trang chủ
- Bảo trợ truyền thông
- Tư vấn bảo vệ thương hiệu
- Cử phóng viên viết tin, bài

- Bài viết xuất hiện trang chủ
- Bảo trợ truyền thông
- Tư vấn bảo vệ thương hiệu
- Cử phóng viên viết tin, bài

- Sản xuất bài viết Emagazine
- Banner thương hiệu xuất hiện trang chủ

GHI CHÚ
- Giá trên chưa bao gồm VAT
- Bảo trợ truyền thông: Kiểm soát thông tin bất lợi của khách hàng trên songkhoeplus.vn
- Tư vấn bảo vệ thương hiệu: Khi khách hàng có thông tin bất lợi xuất hiện trên internet (Báo chí, MXH,...) sẽ được 
HK COMMUNICATION trực tiếp tư vấn xử lý những khủng hoảng không nằm trên songkhoeplus.vn.



BANNER PR - SONGKHOEPLUS.VN

GHI CHÚ
- Giá trên chưa bao gồm VAT
- Chi phí thiết kế: 1.000.000 VNĐ/cái
- Hình ảnh: Ảnh banner có dung lượng dưới 500KB (.png, .pdf, .jpeg, .gif), đính kèm links website (nếu có).
- Cam kết: Hình ảnh và nội dung cung cấp phải có sự chấp thuận của chủ sở hữu, phù hợp văn hóa và pháp luật Việt Nam
- Thời gian: Nội dung sẽ được đăng trong vòng 24 giờ làm việc tính từ 2 bên thống nhất nội dung đăng.
- Quy định: BBT có quyền yêu cầu biên tập lại nội dung hình ảnh trước khi đăng.

ĐƠN GIÁ
(VNĐ/TUẦN)

KÍCH THƯỚC
(PX) PC MOBILE

VỊ TRÍ 1

VỊ TRÍ 2

VỊ TRÍ 3

VỊ TRÍ 4

VỊ TRÍ 5

VỊ TRÍ 6

VỊ TRÍ 7

VỊ TRÍ 8

VỊ TRÍ 9

VỊ TRÍ 10

VỊ TRÍ 11

VỊ TRÍ 12

10.000.000

8.000.000

7.000.000

7.000.000

5.000.000

5.000.000

4.000.000

4.000.000

1180x135

1180x135

1170x135

250x300

1170x85

1170x85

1170x85

1170x85

VỊ TRÍ HIỂN THỊ BANNER

4.000.000 1170x135

1.000.000 100x100

2.000.000 250x1000

1.000.000 250x250



VỊ TRÍ HIỂN THỊ

TOP TRANG CHỦ

TOP CHUYÊN MỤC

INSPIRATIONAL STORY

CHUYÊN MỤC VIDEO

BACK LINK

Bài cover under 

Bài cover vedet

Trang chủ chuyên mục

Tiểu mục chuyên mục

Bài Top 1

Bài chuyên mục

Các bài viết

10.000.000

5.000.000

Xuất hiện đồng thời tại vị trí trang chủ chuyên mục tương ứng và 
vị trí mới cập nhật trang chủ chuyên mục tương ứng và vị trí mới 
cập nhật trang chủ trong thời gian tối thiểu 12 giờ.

Xuất hiện đồng thời tại vị trí trang chủ tiểu mục tương ứng và vị 
trí mới cập nhật trang chủ chuyên mục tương ứng và vị trí mới 
cập nhật trang chủ trong thời gian tối thiểu 3 giờ.

Xuất hiện đồng thời tại vị trí mới cập nhật trang chủ trong thời 
gian tối thiểu 12 giờ.

Xuất hiện đồng thời tại vị trí mới cập nhật trang chủ trong thời 
gian tối thiểu 6 giờ.

Xuất hiện đồng thời tại vị trí  trang chủ chuyên mục tối thiểu 24 
giờ, đồng thời tại vị trí top trang và vị trí mới cập nhật trang chủ 
trong thời gian tối thiểu 12 giờ.

Video trong chuyên mục lưu trang theo tốc độ cập nhật, đồng 
thời hiển thị mục mới cập nhật tối thiểu 12 giờ.

Xuất hiện trên bài viết tối thiểu 2 tháng.

3.000.000

2.000.000

10.000.000

4.000.000

500.000/link

BÀI VIẾT PR - SONGKHOEPLUS.VN

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

VỊ TRÍ XUẤT HIỆN

GHI CHÚ
- Giá trên chưa bao gồm VAT
- Dung lượng: bài viết có độ dài không quá 1.200 chữ và không quá 05 hình (trừ bài phóng sự ảnh); video dài không quá 3 phút.

- Chi phí sản xuất: Bài viết là 1.000.000 VNĐ; Video là 5.000.000 VNĐ.
- Hình ảnh: Ảnh banner có dung lượng dưới 500MB, đính kèm links website (nếu có).
- Cam kết: Hình ảnh và nội dung cung cấp phải có sự chấp thuận của chủ sở hữu, phù hợp văn hóa và pháp luật Việt Nam
- Thời gian: Nội dung sẽ được đăng trong vòng 24 giờ làm việc tính từ 2 bên thống nhất nội dung đăng.
- Quy định: BBT có quyền yêu cầu biên tập lại nội dung hình ảnh trước khi đăng.

GHI CHÚ
- Giá trên chưa bao gồm VAT
- Dung lượng: bài viết có độ dài không quá 1.200 chữ và không quá 05 hình (trừ bài phóng sự ảnh); video dài không quá 3 phút.

- Chi phí sản xuất: Bài viết là 1.000.000 VNĐ; Video là 5.000.000 VNĐ.
- Hình ảnh: Ảnh banner có dung lượng dưới 500MB, đính kèm links website (nếu có).
- Cam kết: Hình ảnh và nội dung cung cấp phải có sự chấp thuận của chủ sở hữu, phù hợp văn hóa và pháp luật Việt Nam
- Thời gian: Nội dung sẽ được đăng trong vòng 24 giờ làm việc tính từ 2 bên thống nhất nội dung đăng.
- Quy định: BBT có quyền yêu cầu biên tập lại nội dung hình ảnh trước khi đăng.



FORMAT

LINK

ẢNH

VIDEO

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Reach:100.000
Engagements: 2.000

* Giá: Giá chưa bao gồm VAT 10%
* Engagements: Tương tác có thể là 1 trong những hành động click (vào bất kỳ vị trí 
nào của post), like, comment, share, xem video
* Nội dung quảng cáo: Không vi phạm luật pháp Việt Nam & quy định quảng cáo của
Facebook.
* KPI: Đây là cam kết tối thiểu. Diễn đàn sống khỏe sẽ luôn chạy vượt cam kết nếu nội 
dung tốt

Reach:150.000
Engagements: 2.000

Reach:150.000
Engagements: 2.000

BÀI POST TRÊN FACEBOOK FANPAGE - DIỄN ĐÀN SỐNG KHỎE

ĐƠN GIÁ
(VNĐ) KPI GHI CHÚ

hkcommunicationcompany@gmail.com
0981 040 740

Thank you!


