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Video advertising
Tell your beauty story with sound and motion
IN-READ VIDEO ADS
(Desktop)
Roll page to learn more

Các giá trị của quảng cáo In-read video
Người dùng trung bình dành gần 14 phút cho mỗi phiên truy cập trên 24h để theo dõi các nội
dung yêu thích mỗi ngày. Với quảng cáo In-read video, thương hiệu có thể tiếp cận đến các đối
tượng người dùng phù hợp với thương hiệu và truyền tải các thông điệp giá trị của sản phẩm
hoặc dịch vụ qua công nghệ định vị đối tượng của 24h.

Tiếp cận người dùng trực
tiếp trên trang bài viết

View-to-play

Tăng sự yêu thích sản
phẩm/dịch vụ

Khác với Pre-roll, quảng cáo

Video chỉ play khi người

Nếu như thương hiệu có

In-read video cho phép

dùng thực sự nhìn thấy giúp

những câu chuyện hay để kể

thương hiệu tiếp cận người

doanh nghiệp kể được câu

với người dùng. In-read

dùng theo 1 cách khác mới

chuyện thương hiệu một

video là cách tốt nhất để nói

mẻ và thú vị hơn

cách trọn vẹn

lên điều đó

Thông tin chung quảng cáo
In-read video
- Platform: Desktop
- Vị trí: Xuất hiện giữa trang bài viết
- Điều kiện hiển thị: Các bài viết tự nhiên
của 24h có độ dài trên 1,000 từ
** Không hiển thị trên các bài PR của
khách hàng khác.

Thông tin chung quảng cáo
In-read video (tiếp theo)
+ Chuyên mục áp dụng: Thể thao, Bóng đá,
Làm đẹp, Giải trí, Ẩm thực, Du lịch, Thời
trang Hi-tech, Tin tức công nghệ
+ Sản phẩm:
In-read basic: vCPM = 30,000đ
In-read plus: vCPM = 35,000đ
+ Tracking: Theo tiêu chuẩn tracking video.

Cơ chế hiển thị

1. Video không play nếu
kích thước player hiển thị
< 50%

2. Video bắt đầu play khi
kích thước player hiển thị
> 50%.
Chỉ phát âm thanh khi lia
chuột vào vùng video

3. Video tạm dừng nếu
kích thước player hiển thị
< 50%

5. (Áp dụng cho in-read plus) Video
chuyển thành banner sau khi play
hết nội dung hoặc bị skip ads

4. Video tự động play khi
hiển thị >50% diện tích
player

7. Video expand toàn màn
hình sau khi hoàn tất đếm
ngược 3 giây

6. Đếm ngược 3 giây nếu
người dùng đặt chuột vào
vùng video
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Các yêu cầu tối ưu quảng
cáo In-read video
1 Video:
-

Format .mp4

-

Dimension 638x360

-

Max size 2MB (for TVC 15s)

-

Max size 3MB (for TVC 30s)

1 Banner (áp dụng cho In-read Plus):
-

Format .jpg, png

-

Dimension 534x120

-

Max size 100KB

1 URL landing page

Thank you

Trụ sở chính

Văn phòng đại diện

Liên hệ

Lầu 12, Toà nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu,

Lầu 5, Toà nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn,

Hà Nội (844) 7300 2424

P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM

Hồ Chí Minh(848) 7300 2424
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