
Các khách sạn, khu căn hộ dịch vụ, nhà hàng, cửa hàng, spa, cửa 

hàng tiện lợi, bệnh viện, vv... ở các thành phố lớn. Ngoài ra, ấn 

phẩm cũng được phát miễn phí tại một số khách sạn ở Huế, Hội 

An, Nha Trang. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng gửi ấn phẩm đến các 

doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản.

“Sketch Entame” là ấn phẩm quảng cáo tiếng Nhật tập trung vào các thông tin giải trí 
buổi tối. Các nhân viên thông thạo tình hình của thị trường Việt Nam của chúng tôi có 
thể đề xuất nội dung quảng cáo thích hợp nhất để đáp ứng mục tiêu gia tăng lượng 
khách người Nhật Bản cho quý khách.

Tên ấn phẩm   Sketch ENTAME
Phát hành lần đầu    Tháng 9 năm 2009
Ngày phát hành   Ngày 1 hàng tháng
Số lượng phát hành   25000 bản (đính kèm với ấn phẩm thông tin đời sống “Vietnam Sketch”)
Hình thức   Khổ giấy A5, in màu/khoảng 12~16 trang
Ðối tượng độc giả  Người Nhật sinh sống và làm việc tại Việt Nam, nhân viên công ty, 
    người kinh doanh, người làm nghề tự do, khách du lịch

Sơ lược về ấn phẩm Các vị trí đặt ấn phẩm

Nhờ sự ủng hộ của độc giả và khách hàng, ấn phẩm quảng cáo bằng tiếng Nhật chuyên 
đăng tải các thông tin giải trí buổi tối của chúng tôi đã đi qua chặng đường tròn 10 năm! 
Từ tháng 4/2019, chúng tôi đã tiến hành làm mới toàn bộ ấn phẩm này.

Bằng hình ảnh, 
chúng tôi sẽ giới thiệu 
các cô gái xinh đẹp đến từ 
các lounge, quán karaoke, bar.

Cover Story

Gặp gỡ những tà áo dài
Đẹp Việt Nam

Giới thiệu các mama, chị mama của các nhà hàng cùng với bảng 
trả lời câu hỏi. Chúng tôi cũng sẽ mang đến những thông tin 
thiết thực có thể sử dụng ngay như những câu tiếng Việt có thể 
dùng để làm cho cuộc nói chuyện với các quý cô trở nên thú vị hơn. 

Tất cả các bài viết cũng được đăng tải trên phiên bản web. 
Chúng tôi cũng xây dựng tài khoản chính thức trên Facebook.

Bài viết dài kỳ Web – SNS

Chúng tôi đã phỏng vấn mama 
đăng trên trang bìa! 

10 tiêu chuẩn 
của một người đàn ông tốt!

Rút ngắn khoảng cách với cô gái ấy!
7 câu nói tiếng Việt có ích!

Sketch Website

Sketch Entame Facebook

Mang đến những thông tin về cửa hàng/
nhà hàng mới khai trương, các chương 
trình khuyến mãi, sự kiện, vị trí cửa hàng,… 
ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. 

Thông tin riêng cho từng vùng miền

Entame Topic

INDEX



Không giới hạn về ảnh hay lượng chữ trong bài, có thể tự do thiết kế. Trường hợp 
quý khách gửi file quảng cáo hoàn chỉnh cho chúng tôi, thì sẽ không mất phí thiết kế.

Quảng cáo đơn thuần

Nhà hàng C Nhà hàng M

Thông tin cơ bản về quảng cáo

1 trang ½ trang ¼ trang ⅛ trang

キムマーエリアに
新しくオープン！

※日本人マネージャー在籍

サービスチャージ 12万VND～
ビール各種   5万VND～
ウィスキー各種 10万VND～
（グラス）

うさぎ（Bar Usagi）
住：633 Kim Ma St., 
Ba Dinh Dist.,Hanoi
電：085 538 6386（ホットライン）
営：18:30～夜遅くまで （モーニング営業も予定）

お店
の

最新
情報
は

こち
ら！

         オープニングプロモーシ
ョン

1．ボトルオーダーで
   も う1本プレゼント！
2．カウンターサービスチャージ無

料！
  (2019年8月30日(金)まで

)
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Báo giá quảng cáo

W149 (156) mm × H210 (220) mm

W149 (156) mm × H210 (220) mm

W130 × H192 mm

W63 × H45 mm

W130 × H94 mm or W63 × H192 mm

W63 × H94 mm or W130 × H45 mm

Trang trong

Trang trong

Trang trong

Trang trong

Trang trong

28,380,000 VND

28,380,000 VND

24,080,000 VND

24,080,000 VND

22,575,000 VND

22,575,000 VND

11,180,000 VND

5,590,000 VND

2,795,000 VND

Cỡ quảng cáo Vị trí đăng quảng cáo Kích thước Phí quảng cáo (trên 1 tháng)

1 trang 
ở những vị trí đặc biệt

Tràn trang

1 trang màu
(Quảng cáo nằm bên trong khung 
được quy định sẵn)

Tương đương 1/2 trang màu 

Tương đương 1/4 trang màu

Tương đương 1/8 trang màu

Bìa 2 (mặt sau trang bìa trước)

Bìa 3 (mặt sau trang bìa sau)

Bìa trong 2 

*Số đo nằm trong dấu ngoặc đơn là kích thước bản draft đã bao gồm phần background xung quanh để xén mép khi in ấn trong trường hợp quảng cáo tràn trang
※ 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.  ※ Được chỉnh sửa thông tin quảng cáo tối đa là 2 lần.

Bìa trong 3

support@vietnam-sketch.com(028) 3910 3450
HCMC

(024) 3944 6547
HANOI

Contact Information

Để biết thêm 
thông tin chi tiết xin l iên hệ

Nhờ đăng tải quảng cáo trên “Sketch Entame”, 
chúng tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực 
của khách hàng như “Vì biết đây không phải là 
nhà hàng đáng ngờ nên tôi đã yên tâm ghé đến 
nhà hàng này”.

Có nhiều khách hàng vào tiệm chúng tôi 
với quyển Sketch Entame trên tay. Cũng 
có khách đã sử dụng tiệm của chúng tôi 
trong lúc tìm kiếm địa điểm tiếp đãi 
khách hàng qua Entame. 

Từ 1/8 đến 1 trang

Đăng trong trang quảng cáo của mỗi miền

Kích cỡ

Vị trí đăng quảng cáo

(trang đối diện với mặt sau bìa trước)

(trang đối diện với mặt sau bìa sau)


