HƯỚNG DẪN VỀ QUẢNG CÁO TRÊN ẤN PHẨM “ENTAME”
THUỘC VIETNAM SKETCH

Trước tiên, chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đối với tất cả Quý khách hàng đã ủng hộ và yêu mến ấn
phẩm “Entame” (thuộc Vietnam Sketch”) trong thời gian qua.
Chúng tôi xin thông tin cụ thể về đơn giá quảng cáo trên ấn phẩm này như dưới đây.

Advertising sizes

Monthly fee
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1 trang màu bên trong (tràn trang) / 149 (156) mm x 210 (220) mm

22,575,000 VND

1 trang màu bên trong (trong khung quảng cáo quy định) / 130mm x 192mm

22,575,000 VND

1 trang màu bìa 2 (Mặt sau bìa trước) / 149 (156) mm x 210 (220) mm

28,380,000 VND

1 trang màu bìa 3 (Mặt sau bìa sau) / 149 (156) mm x 210 (220) mm

28,380,000 VND

1 trang màu đối diện bìa 2 (Đối diện mặt sau bìa trước) / 149 (156) mm x 210 (220) mm 24,080,000 VND
1 trang màu đối diện bìa 3 (Đối diện mặt sau bìa sau) / 149 (156) mm x 210 (220) mm

24,080,000 VND

Tương đương 1/2 trang màu / 130mm x 94m or 63mm x 192mm

11,180,000 VND

Tương đương 1/4 trang màu / 63mm x94m or 130mm x 45mm

5,590,000 VND

Tương đương 1/8 trang màu / 63mm x 45mm

2,795,000 VND
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＊Con số trong ngoặc đơn là kích thước của bản thảo bao gồm cả phần lề cắt trong trường hợp bố trí
tràn trang
* Giá trên đây là cố định, tuy nhiên tùy vào thời gian đăng tin, điều kiện thanh toán... mà sẽ có các
mức giảm giá tương ứng.
Tỷ lệ giảm giá quảng cáo
Hợp đồng 3 tháng: 10% OFF
Hợp đồng 6 tháng: 20% OFF
Hợp đồng 1 năm: 30% OFF
(Tất cả các trường hợp đều áp dụng trong điều kiện thanh toán trước)
* Trường hợp quý khách đặt hàng cho chúng tôi biên soạn phần nội dung quảng cáo, đơn giá quảng
cáo sẽ được cộng thêm các khoản gồm: phí thiết kế (10%), chụp ảnh (10%), biên dịch (10%).
Trường hợp quý khách gửi dữ liệu cho chúng tôi, vui lòng cung cấp dưới dạng Illustrator hoặc
photoshop.

* Trường hợp quý khách scan hình ảnh gửi cho chúng tôi, vui lòng thiết lập độ phân giải ở mức
350DPI và lưu dữ liệu dưới định dạng EPS hoặc TIF.
* Thời hạn tiếp nhận quảng cáo là ngày mồng một của tháng trước số dự kiến đăng quảng cáo.
* Về thanh toán, vui lòng chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng dưới đây.
* Trường hợp quý khách yêu cầu xuất hóa đơn chính thức của Việt Nam, 10% thuế sẽ được cộng
thêm vào đơn giá.
Mọi thông tin về đăng quảng cáo, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Bộ phận Biên tập Vietnam Sketch (Sketch Co., Ltd.)
Email: sales@vietnam-sketch.com

