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T h e f a c e v i e t n a m . v n



Bạn muốn trở thành người như thế nào sau 10 năm tới? Trang 
thông tin điện tử TheFace Vietnam (Thefacevietnam.vn) ra đời 
với mục đích xây dựng môi trường thông tin hữu ích qua nội dung 
tin tức truyền cảm hứng, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong 
cộng đồng, học hỏi kinh nghiệm sống hạnh phúc từ những người 
thành công.

Thefacevietnam.vn liên tục cập nhật những xu hướng và tầm 
nhìn mang tính toàn cầu của những nhà lãnh đạo trẻ trong và 
ngoài nước. Thefacevietnam.vn cũng mang đến vô vàn bài học 
giá trị từ các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới với góc nhìn đa 
chiều mà chưa từng được tiếp cận trước đây.

Cung cấp các giải pháp trực tuyến hiệu quả, sáng tạo cho hàng 
trăm doanh nghiệp mỗi năm.

Thefacevietnam.vn
TheFace Vietnam

About



Thefacevietnam.vn với rất nhiều chuyên mục hữu ích dành cho giới trẻ, những nhà khởi nghiệp, 
những người khao khát thành công, những người muốn khám phá bản thân…

T h e f a c e v i e t n a m . v n
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BÁO GIÁ QUẢNG CÁO



(VND/Bài, giá chưa bao gồm 10% VAT, chiết khấu theo số lượng booking, chưa bao 
gồm chi phí thực hiện nội dung và hình ảnh theo yêu cầu của ban biên tập)

PR ARTICLE VÀ VIDEO CONTENT

Hạng mục

Trang chủ

Trang chuyên mục

Bài Magazine

Feature
(chia sẻ 5)

Hot News

Basic 1 và 
Basic 5

Basic cơ bản

Top 1 (4 vị trí 
đầu)

Cơ bản

Chuyên đề

Top 2

Đính vào vị trí đặc biệt chia sẻ trên trang chủ 2 ngày (dạng bài ảnh+title). Đồng thời hiện ở 
vị trí đặc biệt ở trang chuyên mục. Hiển thị theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau 
(dạng bài ảnh + title)

Đính kèm vị trí bài hot trong 24h, dạng bài ảnh +title

Đính vào vị trí Basic 1 và Basic 5 trang chủ 24h (dạng bài title +ảnh). Đồng thời hiện ở vị trí đầu 
chuyên mục theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau (dạng bài ảnh + title)

Hiển thị tại các vị trí Basic khác ngoài trang chủ 24h, sau đó tiếp tục hiển thị vào chuyên mục 
phù hợp theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau (dạng bài ảnh+title)

Nằm ở vị trí phù hợp và hiển thị theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau

Bài layout theo tiêu chí hình ảnh riêng của mục Magazine. Hiển thị trong 2 ngày theo cơ chế bài 
mới lên, bài cũ trôi dần về sau

Series bài trong mục Series hiển thị 1 tuần theo cơ chế bài mới lên, bài cũ trôi dần về sau

Các vị trí bên dưới và hiển thị theo cơ chế bài mới lêm, bài cũ trôi dần về sau

Bài

Bài

Bài

Bài

Bài

Bài

Bài

Bài

15,000,000

15,000,000

10,000,000

8,000,000

5,000,000

10,000,000

15,000,000

3,000,000

Mô tả ĐVT Đơn giá



(VND/Bài, giá chưa bao gồm 10% VAT, chiết khấu theo số lượng booking, chưa bao 
gồm chi phí thực hiện nội dung và hình ảnh theo yêu cầu của ban biên tập)

PR ARTICLE VÀ VIDEO CONTENT

Banner Popup



Dịch vụ giá trị gia tăng: (VNĐ/Dịch vụ, Giá chưa bao gồm 10%VAT, không chiết khấu)

PR ARTICLE VÀ VIDEO CONTENT

Hạng mục

Dịch vụ cộng thêm

hoặc domain

Sản xuất nội dung

Chèn video 
vào bài

Chèn thêm 
hyperlink 

Thêm ảnh 
vào bài

Loại A

Loại B

Loại C

Video có dung lượng vượt quá 10Mb nhân lên 1.5

Quy định được chèn 1 link/bài. Chèn thêm 1 link/ bài

Quy định 4 ảnh/bài (thêm 1 ảnh/100k)

Sử dụng TCBC để biên tập lại thành bài viết mang tính chất báo chí hơn. Check tính pháp lý của 
sản phẩm theo quy định QC hiện hành

- Không có TCBC
- Không có thông tin sẵn.
- Khách hàng chỉ đưa ra ý tưởng định truyền thông, cung cấp dữ liệu thô (thông tin doanh 
nghiệp, hình ảnh doanh nghiệp/sự kiện, ảnh nhân vật… 
- Người viết hoàn chỉnh toàn bộ nội dung cho doanh nghiệp (không tham dự sự kiện/họp báo…)

- Không có TCBC
- Không có thông tin sẵn
- Khách hàng yêu cầu người viết lên ý tưởng cho sản phẩm/sự kiện/thông tin sắp tới để lựa chọn
- Yêu cầu tham gia sự kiện kèm chụp hình sản phẩm/ sự kiện/ hình ảnh doanh nghiệp… kèm bài viết

Video

Link

Ảnh

Bài <1,000 
chữ

Bài <1,000 
chữ

Bài <1,000 
chữ

1,000,000

100,000

50,000

1,000,000

2,000,000

5,000,000

Mô tả ĐVT Đơn giá

Bài Magazine 
cơ bản

- Phỏng vấn CEO/lãnh đạo doanh nghiệp về thương hiệu/Tình hình sản xuất kinh doanh, chiến 
lược, sản phẩm, văn hóa doanh nghiệp…
- Phỏng vấn các chuyên gia, nhà quản lý về vấn đề liên quan
- Dẫn chứng ngành hàng/Dịch vụ/Sản phẩm

Bài <2,000 
chữ

5,000,000



Dịch vụ giá trị gia tăng: (VNĐ/Dịch vụ, Giá chưa bao gồm 10%VAT, không chiết khấu)

PR ARTICLE VÀ VIDEO CONTENT

Hạng mục

Sản xuất nội dung

Dịch vụ khác

Bài Chuyên 
đề

Chụp hình

Quay phim 
sự kiện

Sản xuất 
video mutex

Sản xuất video 
phỏng vấn

Thiết kế 
banner 

Nhân vật nổi 
tiếng kèm 
sản phẩm/
quảng bá 
thương hiệu

- Phân tích đa chiều về thị trường/Ngành hàng, xu hướng phát triển, thị hiếu tiêu dùng… đối với 
từng mặt hàng/ngành hàng cụ thể
- Biên tập thông tin sản phẩm/Dịch vụ… cần quảng bá/thương hiệu. Nhấn mạnh tới ưu điểm của 
sản phẩm/dịch vụ mục tiêu.
- Định hướng tiêu dùng, tạo hiệu ứng nhận diện và củng cố thương hiệu theo hướng khách quan.
- Phỏng vấn trực tiếp các đối tượng liên quan theo đề xuất của doanh nghiệp

Chụp hình cho bài PR (không viết)

Quay phim sự kiện/họp báo

- Sản xuất video Mutex thời lượng<3 phút.
- Với thời lượng lớn hơn 1,5 lần số phút sẽ tính gấp đôi báo giá dịch vụ

- Sản xuất video phỏng vấn: thời lượng <3 phút
- Với thời lượng lớn hơn 1,5 lần số phút sẽ tính gấp đôi báo giá dịch vụ

- Thiết kế 1 layout theo tiêu chuẩn QC trên từng vị trí booking

Theo yêu cầu của doanh nghiệp kết hợp người nổi tiếng + quay video quảng bá cho sản phẩm/
dịch vụ/sự kiện

Bài <2,000 
chữ

Bộ ảnh

Clip

Clip

Clip

Banner

Clip

5,000,000

Báo giá 
nội dung

Báo giá nội 
dung * 200%

10,000,000

10,000,000

3,000,000

Theo báo 
giá của nhân 
vật +báo giá 
quay phim 
sự kiện

Mô tả ĐVT Đơn giá



(VNĐ/tháng, giá chưa bao gồm 10% VAT)

MỘT SỐ LƯU Ý:

� Banner chia sẻ tương ứng vị trí QC, gắn link về web
� Chưa bao gồm chi phí thiết kế layout
� Layout quảng cáo phải phù hợp với luật quảng cáo hiện hành, 
ban biên tập TheFace Vietnam có quyền từ chối các quảng cáo 
không phù hợp mà không hoàn trả chi phí đã booking
� Các chi phí booking đều trả trước 100%

� CHIẾT KHẤU:

10% cho các booking từ 3 tháng trở lên

20% cho các booking từ 6 tháng trở lên

30% cho booking 1 năm trở lên.

Tất cả booking dài kỳ sẽ thanh toán cọc 1 tháng booking, khoản cọc 
này sẽ không hoàn trả nếu khách hàng hủy hợp đồng giữa chừng.

BANNER

Hình thức

Banner trang chủ (chia sẻ 3)

Banner trang chuyên mục (chia sẻ 3)

Banner trang bài viết (chia sẻ 3)

Gói banner theo cụm bài của 1 từ khóa Hot - Trend

VIP 1

Vị trí VIP

Vị trí VIP

Từ 1-3 bài

Vị trí thường

Vị trí thường

Từ 4-6 bài

VIP 3
VIP 4
Popup banner

Popup banner

Popup banner

(1280 x 340)pixel

(1280 x 340)pixel

(1280 x 340)pixel

(1280 x 340)pixel

(1280 x 340)pixel

(900 x 200)pixel

(900 x 200)pixel

(900 x 200)pixel

(900 x 200)pixel

(1280 x 340)pixel
(1280 x 340)pixel
(1280 x 65)pixel

(1280 x 65)pixel

(1280 x 65)pixel

20,000,000

15,000,000

10,000,000

20,000,000

40,000,000

8,000,000

5,000,000

15,000,000

30,000,000

15,000,000
10,000,000
5,000,000

4,000,000

3,000,000

Kích thước (pixel W*H) Đơn giá/tuần



Banner trang chủ (chia sẻ 3)

BANNER

Banner Popup



Banner trang chuyên mục (chia sẻ 3) - Banner trang bài viết (chia sẻ 3) 
& Gói banner theo cụm bài của 1 từ khóa Hot - Trend

BANNER

Banner Popup

Banner chuyên mục

Banner bài viết



(VNĐ/gói, giá chưa bao gồm 10% VAT, không chiết khấu)

GÓI SPONSOR

Hạng mục

Gói 1

Gói 2

Gói 3

Gói 4

- Hiển thị banner chia sẻ vị trí VIP 2 trang chủ trong 1 tháng với tư cách đơn vị tài trợ
- Miễn phí đăng 4 bài PR/tháng (bao gồm chi phí viết bài) (dạng bài viết link trang chủ) tại vị trí VIP 2
- Miễn phí tick 10 bài nội dung theo chủ đề liên quan
- Miễn phí đăng 8 post content PR/tháng trên fanpage: The Face Magazine (bao gồm chi phí viết content)
- Miễn phí 1 trang QC trên tạp chí The Face
- Miễn phí đăng 1 bài nội dung được biên tập từ 5 bài PR trên tạp chí The Face

- Hiển thị banner vị trí VIP 4 trang chủ với tư cách đơn vị tài trợ
- Miễn phí đăng 4 bài PR/tháng (bao gồm chi phí viết bài) (dạng bài viết link trang chủ) tại vị trí VIP 4
- Miễn phí tick 10 bài nội dung theo chủ đề liên quan
- Miễn phí đăng 8 post content PR/tháng trên fanpage: The Face Magazine (bao gồm chi phí viết content)

- Hiển thị banner vị trí VIP 6 trang chủ với tư cách nhà tài trợ
- Miễn phí đăng 4 bài PR/tháng (bao gồm chi phí viết bài) (dạng bài viết link trang chủ)
- Miễn phí tick 5 bài nội dung theo chủ đề liên quan
- Miễn phí đăng 4 post content PR/tháng trên fanpage: The Face Magazine

- Miễn phí đăng 4 bài PR/tháng (bao gồm chi phí viết bài) (dạng bài viết link trang chủ)
- Miễn phí tick 5 bài nội dung theo chủ đề liên quan
- Miễn phí đăng 4 post content PR/tháng trên fanpage: The Face Magazine

Gói

Gói

Gói

Gói

50,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

Mô tả ĐVT Đơn giá



(VNĐ/gói, giá chưa bao gồm 10% VAT, không chiết khấu)

GÓI SPONSOR

MỘT SỐ LƯU Ý:

� Chi phí booking trả trước 100%
� Các tin bài có độ dài không quá 1,000 từ (bao gồm tiêu đề, 
tóm tắt, nội dung, chú thích ảnh) + 4 ảnh minh họa
� Dung lượng video không quá 10MB
� Tên thương hiệu được nhắc tối đa 3 lần trong bài
� Tiêu đề không quá 50 ký tự
� Không chèn logo mặc định trên ảnh
� Ban biên tập Thefacevietnam.vn được quyền can thiệp 
chỉnh sửa nội dung phù hợp, chi phí biên tập sẽ tính vào chi 
phí viết bài loại A
� Không nhận bài đánh giá về sản phẩm nếu không có dữ liệu 
khách quan từ bên kiểm định tùy theo ngành nghề
� Link cụm từ, website không đặt quá 3 link (không chèn ở tiêu 
đề, tóm tắt)
� Bài gửi trước 2 ngày, Thefacevietnam.vn sẽ đăng trong vòng 
8h làm việc (không tính ngày nghỉ lễ, thứ 7 và chủ nhật)
� Ban biên tập từ chối các nội dung không phù hợp với ngành 
nghề kinh doanh được cấp phép hoặc không đáp ứng yêu cầu.

VIP 1,2

VIP 3,4



TheFace Media
Tầng 9, Phòng 05, Block B, Tòa nhà Rivera Park

7/28 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM
Liên hệ quảng cáo: Ms Minh Thư: 0939 250 962 - 0901 306 986

Email: sales@thefacevietnam.vn

T h e f a c e v i e t n a m . v n


