Báo giá quảng cáo
Cỡ quảng cáo

Vị trí đăng quảng cáo

Full trang màu
Vị trí cố định

Kích thước

Áp dụng từ số tháng 11 năm 2017

Phí quảng cáo (trên 1 tháng)

Bìa 4 (trang bìa sau)

60,200,000 VND

Bìa 2 (mặt sau trang bìa trước)

34,400,000 VND

Bìa 3 (mặt sau trang bìa sau)

34,400,000 VND

Bìa trong 2
(trang đối diện với mặt sau bìa trước)
Bìa trong 3
(trang đối diện với mặt sau bìa sau)

32,250,000 VND
W193 (203) × H260 (270) mm

32,250,000 VND

Trang trước mục lục

30,100,000 VND

Trang đối diện với bài viết

30,100,000 VND

Bài viết quảng cáo

32,250,000 VND

1 trang màu
Trang trong

W193 (203) × H260 (270) mm

27,950,000 VND

Trang trong

W168 × H118.5 mm

15,050,000 VND

1/2 trang màu

Tạp chí số 1 về đời sống dành cho đối tượng
người Nhật sống tại Việt Nam
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1/3 trang màu

Số lượng quảng cáo nhiều áp đảo
Công ty D

W168 × H78 mm

5%
11.5% SKETCH
4%
47%
8.5%

11,825,000 VND

Công ty A

1/4 trang màu
Trang trong

W82.5 × H118.5 mm

W82.5 × H78 mm

Sketch PRO

6,020,000 VND

3

Q Bạn có giữ lại Vietnam SKETCH sau khi đọc không?

7%
3,225,000 VND

Để biết thêm thông tin chi tiết về quảng cáo, xin liên hệ
HANOI

DA NANG

(028) 3910 3450 (024) 3944 6547 (0236) 356 5332
support@vietnam-sketch.com

31%

Vì có các thông tin
chuyên sâu về Việt Nam

4

25%

Nam

90% độc giả lưu
giữ lại Sketch sau
khi đọc

Phần lớn độc giả quan tâm
đến Cover Story. Bên cạnh đó
cũng có nhiều người đọc các
thông tin mới và các tin tức
chuyên sâu về Việt Nam

30%
16%
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Đối tượng độc giả đa dạng

tỷ lệ nam nữ

ngành nghề

Nữ

52% 48%

Nhân viên công ty
(khối sản xuất)

Nghề
khác
44%

22%
21%

13%

Tôi chỉ giữ nào số nào thấy hay
hoặc có ích

Phần lớn độc giả là
nhân viên công ty
thuộc khối sản xuất,
các bà nội trợ và
nhân viên công ty
thuộc khối dịch vụ

Nhân viên công ty
(khối dịch vụ)
Tổng hợp theo kết quả điều tra độc giả tháng 6 năm 2016 (số người tham gia điều tra: 309 người)

Thông tin cơ bản
Tên ấn phẩm

HCMC

Vì có thông tin về
các thành phố của Việt Nam

Có, tôi giữ lại cả các số trước

68%
Chi phí trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.
Chi phí trên là giá cố định, tuy nhiên trong thời gian đăng quảng cáo, tùy thuộc vào điều kiện thanh toán trong hợp đồng,
chúng tôi có thể giảm giá.
Nếu quảng cáo do công ty chúng tôi làm, quý khách cần trả thêm phí thiết kế (10%), phí chụp ảnh (10%), phí dịch thuật (10%).
Deadline cho quảng cáo là ngày 1 đầu tháng trước tháng phát hành.

54%

Vì có nhiều quảng cáo

Tỷ lệ lưu giữ cao

1/12 trang màu
W82.5 × H37.5 mm

Vì có các thông tin mới

0

Không

Trang trong

57%

Để đọc Cover Story

8,600,000 VND

1/6 trang màu
Trang trong

Không chỉ quảng
cáo của nhà hàng,
số lượng quảng
cáo ở các lĩnh vực
khác cũng đứng
hàng đầu

18% 5%

Công ty B

Nội dung hấp dẫn

Q Mục đích đọc Vietnam SKETCH của bạn là gì?

Công ty E

Công ty C

Trang trong

2

Vietnam SKETCH
（Vietnam SKETCH Travel & Life Guidebook）

Phát hành lần đầu

Tháng 4 năm 2000

Lịch phát hành

Ngày 1 hàng tháng

Số lượng phát hành 25.000 bản
Khổ giấy

khổ B5, in màu, từ 170 đến 180 trang

Website

www.vietnam-sketch.com

Đối tượng độc giả

Người Nhật sinh sống và làm việc tại Việt Nam, các gia đình người Nhật,
nhân viên công ty, người kinh doanh, người làm nghề tự do, khách du lịch

Địa điểm phát tạp chí
Các khách sạn, khu căn hộ dịch vụ, nhà hàng, cửa hàng,
spa, cửa hàng tiện lợi, bệnh viện, vv... ở Hà Nội, thành
phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Ngoài ra, tạp chí cũng được
phát miễn phí tại một số khách sạn ở Huế, Hội An, Nha
Trang. Ngoài ra, chúng tôi cũng gửi tạp chí đến các
doanh ngiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản.

Giới thiệu các bài viết

Thông tin cơ bản về quảng cáo
Cover Story
Bài viết quan trọng nhất hàng tháng.
Chủ đề luôn được thay đổi, mang đến cho độc giả
các thông tin phong phú, có ích cho cuộc sống

Quảng cáo dưới dạng bài viết
Cỡ
Vị trí đăng
quảng cáo

Từ 1 trang trở lên
Có thể đăng giữa các trang bài viết của tổ biên tập

Tổ biên tập sẽ phỏng vấn, chụp ảnh để làm bài viết này,
đem đến nội dung hấp dẫn nhất đối với độc giả của tạp chí.
Nội dung quảng cáo được trình bày theo phong cách
một bài viết.

Thông tin riêng cho miền Bắc, miền Trung và miền Nam

Bài viết riêng cho miền Bắc, miền Trung và miền Nam

Đăng thông tin mới nhất của mỗi miền,
tiêu biểu như thông tin về các cửa hàng mới khai trương,
các chương trình khuyến mại

Bài review do đội ngũ biên tập viên thực hiện,
giới thiệu các nhà hàng, cửa hàng,
phương pháp chăm sóc sắc đẹp, bất động sản, vv...

Quảng cáo format
Danh sách số điện thoại của miền Bắc, miền Trung và miền Nam
Danh sách số điện thoại được phân chia theo các hạng mục như
nhà hàng, cửa hàng, cơ sở thẩm mỹ, bất động sản, vv...,
thuận tiện cho sử dụng

Các bài viết hữu ích
Đăng các thông tin độc giả có thể áp dụng được ngay,
ví dụ như dịch giải nghĩa các bài báo của Việt Nam,
bài viết về sức khỏe - y tế, giới thiệu các câu lạc bộ, vv...

Cỡ
Vị trí đăng
quảng cáo

1/4 trang, 1/2 trang
Đăng trong phần của mỗi miền,
không tính phí thiết kế

Quảng cáo với số chữ và số ảnh đã được quy
định sẵn. Format được thiết kế với mục đích giới
thiệu chương trình khuyến mại, tổng hợp các
thông tin đơn vị đăng quảng cáo muốn nhấn
mạnh và truyền tải đến độc giả bằng cách viết
dễ hiểu và tiếp thu.

Quảng cáo đơn thuần
Cỡ
Vị trí đăng
quảng cáo

Từ 1/12 đến 1 trang
Đăng trong trang quảng cáo của mỗi miền.
Quảng cáo 1 trang có thể được đưa vào trước trang mục lục,
hoặc đăng giữa các trang bài viết của tổ biên tập

Không có giới hạn về ảnh, số lượng chữ, vv...
Trường hợp quý khách gửi quảng cáo hoàn chỉnh cho chúng tôi,
quý khách không cần thanh toán phí thiết kế.

