PR ARTICLE VÀ VIDEO CONTENT

Thefacevietnam.vn

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

Mô tả

Hạng mục

ĐVT

Đơn giá

Dịch vụ cộng thêm
Chèn video
vào bài

Video có dung lượng vượt quá 10Mb nhân lên 1.5

Video

1,000,000

Chèn thêm
hyperlink

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

Link

100,000

Quy định 4 ảnh/bài (thêm 1 ảnh/100k)

Ảnh

50,000

hoặc domain
Thêm ảnh
vào bài

Sản xuất nội dung
Loại A

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

Bài <1,000
chữ

1,000,000

Loại B

- 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…)

Bài <1,000
chữ

2,000,000

Loại C

- 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

Bài <1,000
chữ

5,000,000

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
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Hạng mục

Mô tả

ĐVT

Đơn giá

- 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

Bài <2,000
chữ

5,000,000

Chụp hình

Chụp hình cho bài PR (không viết)

Bộ ảnh

Báo giá
nội dung

Quay phim
sự kiện

Quay phim sự kiện/họp báo

Clip

Báo giá nội
dung * 200%

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

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

Clip

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

Sản xuất
video mutex

- 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

Clip

10,000,000

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

Clip

10,000,000

Thiết kế
banner

Banner

3,000,000

Sản xuất nội dung
Bài Chuyên
đề

Dịch vụ khác

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

