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Là trang web chuyên cung cấp thông tin mới nhất về du lịch, kinh doanh
cũng như đời sống dành cho người Nhật lưu trú tại Việt Nam.

Nói đến Việt Nam hãy xem 『Sketch』!

Chuyên mục Đặc Biệt mỗi tháng

Thông tin Tạp Chí

Nhật Bản
Việt Nam
Khác

Dưới 10
Trên 20
Trên 30

Trên 40
Trên 50
Trên 60

Người dùng
theo độ tuổi

54%40%

9%

Giới thiệu về các địa điểm ăn uống, lịch sử vùng miền, 
các khu du lịch…, không chỉ với khách du lịch mà còn 
hữu ích với cả người Nhật lưu trú tại Việt Nam.

Rất nhiều độc giả theo dõi những bài viết chuyên đề, 
thông tin mới cập nhật như các chuyên mục sau

Chuyên mục Highlight, Kulviet mỗi tháng

Giới thiệu các danh lam thắng cảnh, văn hóa vùng 
miền tại Việt Nam. Những thông tin mà không thể 
biết đến tại Nhật Bản.

Thông tin 3 miền Bắc, Trung, Nam

Cập nhật hàng tháng thông tin sự kiện, khuyến mãi 
về các khách sạn, địa điểm ăn uống, cửa hàng, spa, 
clinic, căn hộ dịch vụ… tại miền Bắc - thủ đô Hà Nội, 
miền Trung -  Huế, Đà Nẵng, miền Nam - Tp. Hồ Chí 
Minh và các vùng miền trên khắp cả nước.

Các chuyên mục Column

Column 「29ya ni kike! Phơ !!!」 tư vấn về cuộc sống 
cho người Nhật tại Việt Nam. Nghiên cứu về các món 
ăn ngon Việt Nam của Ito Shinobu 「Vietnam Meshi 
Taizen」. Phân tích các sự kiện và tin tức nóng hổi qua 
báo Việt Nam 「Vietnam News Kaidoku」. Lịch sử tên 
các con đường trên toàn lãnh thổ Việt Nam 「Vietnam 
Rekishi Story」… cùng rất nhiều các chuyên mục hấp 
dẫn khác.
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Vietnam Sketch 

(Vietnam SKETCH Travel & Life Guidebook)

Tháng 4 năm 2000

Ngày 1 hàng tháng

25.000 bản (có thay đổi)

Khổ B5 có điều chỉnh, in màu toàn bộ / từ 180 ~ 200 trang

Tại các khách sạn, căn hộ dịch vụ, tiệm ăn uống, cửa hàng, 

spa... ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Ngoài ra, còn phát 

miễn phí tại các khách sạn ở Huế, Hội An, Nha Trang. Bên 

cạnh đó cũng được gửi đến các doanh nghiệp Nhật Bản và 

một số nhà hàng món Việt nổi tiếng tại Nhật Bản.

Cập nhật thông tin Việt Nam mới nhất mỗi ngày !

「Vietnam SKETCH | Tạp chí Web thông tin Việt Nam」
www.vietnam-sketch.com

Cập nhật hàng ngày (trừ ngày lễ, Tết theo lịch Việt Nam)

55.000 người / tháng

182.000PV / tháng

Thông tin Website (tại thời điểm 11/2015)
All About Super Recommended Site Award 2005 / Travel and Leisure Nominations

www . v i e t nam-ske t ch . com



support@vietnam-sketch.com
(08) 3910 3450

H C M C

(04) 3944 6547
H A N O I

(0511) 356 5332
D A  N A N G

Thông tin liên hệ

Bảng giá quảng cáo Banner trên Website
Loại quảng cáo Kích thước Nơi hiển thị Giá (1 tháng)

300px x 250px

728px x 90px

9.000.000 VND

300px x 75px 4.500.000 VND

148px x 75px 2.250.000 VND

35 từ (tiếng Nhật) 1.575.000 VND

570px x 75px 6.000.000 VND

50 từ (tiếng Nhật) 1.125.000 VND

※（1）5 banner đăng chung 1 vị trí, cứ sau 5 giây banner sẽ được thay đổi.
※（2）Tại trang chủ có 4 banner, khi mở trang danh sách hoặc trang tin tức thì 1 trong 4 banner sẽ luân phiên hiển thị.
※Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT (chỉ trong Việt Nam).
※Bảng giá trên có thể thay đổi tùy theo thời điểm, mong Quý khách hàng thông cảm.
※Chúng tôi không cung cấp dịch vụ chụp ảnh và soạn thảo văn bản.
※Trường hợp làm Banner: miễn phí làm 2 mẫu, Quý khách hàng chỉ được chọn 1 trong 2 mẫu này.
※Trong thời hạn hợp đồng, có thể thay đổi banner, text quảng cáo theo như dưới đây (cung cấp dữ liệu thay thế):
・Banner: thay đổi miễn phí 1 lần trong 1 tháng (làm banner mới, thay đổi trên 1 lần trong 1 tháng sẽ tính phí thêm)
・Văn bản: thay đổi nội dung miễn phí 2 lần trong 1 tháng (thay đổi trên 2 lần trong 1 tháng sẽ tính phí thêm)
※Quý khách hàng không thể chỉ định thứ tự vị trí đặt banner trong từng khu vực đăng banner.
※Chúng tôi không cung cấp phân tích truy cập, số lần click vào banner.
※Không giảm phí trong trường hợp máy chủ bảo trì thời gian ngắn hoặc gặp sự cố bất khả kháng, không thể xem trang web.
※Trong trường hợp thay đổi thiết kế, bố cục trang web thì số lượng banner hay vị trí có thể thay đổi.

Áp dụng từ tháng 11/2015

①Sidebar Banner (Lớn) Toàn bộ các trang  ※（1）
②Sidebar Banner (Vừa)

③Sidebar Banner (Nhỏ)

④Sidebar Văn bản

⑤Banner (trong trang)

⑥Văn bản (trong trang)

Toàn bộ các trang

Loại
quảng cáo

Làm văn
bản mới

Làm
banner mớiChụp ảnh

Dịch thuật
Cung cấp

văn bản gốc

Thay đổi văn 
bản trên 2
lần / tháng

Thay đổi 
banner trên 1

lần / tháng

Banner,
Văn bản

30% giá 
banner
1 tháng

╳
(hãy cung cấp)

╳
(hãy cung cấp)

110.000 VND 220.000
(hãy cung cấp) (hãy cung cấp)

VND○

Toàn bộ các trang

Toàn bộ các trang

Trang chủ, danh sách và tin tức  ※（2）

Trang danh sách và tin tức

7.500.000 VND⑦Header Banner Toàn bộ các trang  ※（1）

Giảm giá với hợp đồng dài hạn: 3 tháng → 10％OFF, 6 tháng → 25％OFF, 12 tháng → 50％OFF

Bảng giá hướng dẫn thay đổi quảng cáo, chụp ảnh, dịch thuật, làm banner mới

Trang danh sách Trang tin tứcTrang chủ


