Nguyên trang: 175x250 mm
Nguyên trang (tràn lề): 203x286 mm

Trang số 1

38.000.000

Trang số 3

45.000.000

Nguyên trang

29.000.000

Trang phải đầu tiên

30.000.000

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO/ ADVERTISING
LIST
1/2 trang PRICE
dọc

21.000.000

(Áp dụng từ ngày 01/01/2020 - The price is appied from 01/01/2020)
1/2 trang ngang

Thành phẩm/Finished products: 215mm x 275mm

16.000.000

1/3 trang dọc

11.000.000
Đơn vị tính/Unit:
VNĐ

Kích thước trang/Page size

1/4trí/Location
trang góc
Vị

Đơn8.500.000
giá/Price

Trang đơn
Full page

1/8 trang
Bìa 4/Back cover
Chân
trang the main cover
Bìa
2/Behind
Bìa 3/Cover front of back cover
Trang
3 (trang
đầu tiên)/The
3rd page
* Tự giới
thiệu phải
(nội dung
khách hàng
cung cấp)
Nguyên trang phải/ Full right page
1 trang
Nguyên trang trái/Full left page
1/2 trang
Trang
đôi/ Double pages

4.000.000
70,000,000
6.000.000
60,000,000
55,000,000
70,000,000
50,000,000
29.000.000
45,000,000
16.000.000
80,000,000

/2 trang dọc: 85x250 mm
/2 trang ngang: 175x123 mm

1/3 trang dọc: 55x250 mm
1/4 trang góc: 85x123 mm
1/8 trang: 85x60 mm
Chân trang: 175x30 mm

Nguyên trang/Full page: 215mm x 275mm

ự giới thiệu 1 trang: 175x250 mm
ự giới thiệu 1/2
trang:175x123
mm
Trang
đơn

Full page

Logo trang mục lục: 55x30 mm
Rao vặt: 40x60
mmđôi
Trang

Double page

Nguyên trang/Full page: 215mm x 275mm
Trang đôi/ Double page: 430mm x 275mm

* Tự giới thiệu (Saigontimes thực hiện nội dung)
Tự giới thiệu/Editorial/Advertorial
1 trang
Nội dung do khách hàng cung cấp (Advertorial)
trang page
1 1/2
trang/Full
Trang đôi/Double pages
Logo
trang
mục
lụctập The Face thực hiện (Editorial)
Nội
dung
do ban
biên
2
trang/
Rao
vặt Double pages
4 trang/Four pages

GIAÃM GIAÁ DAÂI HAÅN
Giảm giá dài hạn/Discount for long-term booking:
3x-6x: 5%
7x-10x: 7% 7x-10x: 10%
11x-20x: 10%
3x-6x: 5%

� Ngày phát hành/Release day:
• Ngày 15
phát
hành:
Thứ nămper
hàng
tuần
hàng
tháng/15th
month
• Số lượng
giả:độc
329.000
� Sốđộc
lượng
giả/ Number of readers:
trên 200,000/
More than
peoples
• Đối tượng
độc giả: CEO,
giám200,000
đốc, chủ
doanh nghiệp, nhà quản lý
lượng
hành/Number
of printing:
trung �vàSốcao
cấp,phát
chuyên
gia, sinh viên
chuyên ngành kinh tế...
10,000
10,000
• Đã bao
gồm bản/kỳ/
10% thuế
VAT copies per issue
�
Lượt
truyền
tay
nhau/Hand
hand:
• Giá trên chưa bao gồm chi phí thiếtinkế
mẫu
trung
bình
20
lượt/
Average
of
20
• Các vị trí, kích cỡ đặc biệt: +20% giá. turns

21x-35x: 15%
10x-20x:15%

31.000.000
20.000.000
50,000,000
80,000,000
3.000.000
50,000,000
1.500.000

36x-51x:
20x
+: 20%20%

Độc giả của

Độc giả của
1% Khác

Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam bộ

Đà Nẵng, Khánh Hòa,
Bình Thuận và các tỉnh lân cận

9% 10%

18%

62%

Khu vực TPHCM
và các tỉnh lân cận

� Đối tượng độc giả/Readers:
Khu vực Hà Nội
CEO, giám đốc, chủ doanh nghiệp, nhà quản lý trung và cao cấp,
chuyên gia, sinh viên…/CEO, manager, founders, students…
Chưa bao gồm 10% VAT/ Not including VAT tax
Giá trên chưa bao gồm chi phí thiết kế mẫu/ Excluding designs costs
Các vị trí, kích cỡ đặc biệt/Special location, size page: + 20% giá/prize
Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group)
Lưu ý/Notes:
35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM
Ban Biên tập The Face được phép biên tập hoặc phê duyệt nội dung quảng cáo theo tôn chỉ và mục đích của tạp chí
ĐT: (84.8)
Fax:
• Email:
quangcao@thesaigontimes.vn
The Face Editor’s
Board39153707
is allowed to• edit
or (84.8)
approve39153712
the ad content
according
to the guideline and purpose of the magazine

Các bài tự giới thiệu do Ban Biên Tập thực hiện theo nội dung phù hợp của chuyên mục, khách hàng không được duyệt layout trước khi
đăng./ The Editorial will be done by The Face Editor’s Board in accordance with the appropriate content while customers are not allowed to
approve the layout before posting.
Ad: Floor 9, Room 05, Block B, Rivera Park Tower, 7/28 Thanh Thai, Ward 14, District 10, HCMC
Contact: 0901 306 986 or 0939 250 962
Email: sales@thefacevietnam.vn hoặc thefacevietnammedia@gmail.com
Website: thefacevietnam.vn

