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ABOUT
24H JSC
Được thành lập từ năm 2004 với định hướng trở thành nhà
xuất bản nội dung trực tuyến hàng đầu Việt Nam.
Hệ thống website 24H phục vụ hàng tỷ lượt xem với hơn 100
bài viết cập nhật mỗi ngày về thông tin giải trí tổng hợp.
Cung cấp các giải pháp quảng cáo trực tuyến hiệu quả, sáng
tạo cho hơn 300 doanh nghiệp mỗi năm.

Là trang web chủ lực của 24H, website www.24h.com.vn được xuất bản lần đầu tiên vào năm
2004. Với 26 chuyên mục nội dung, 24h.com.vn chia sẻ các thông tin chính xác, cập nhật các kiến
thức bổ ích trong nhiều lĩnh vực tổng hợp tin tức, giải trí, thị trường,… đến đa dạng các đối tượng
độc giả Việt Nam.

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO
RICHMEDIA

VỊ TRÍ ÁP DỤNG
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COMBO

GỒM CÁC CHUYÊN MỤC

CB Tin tức

Tin tức, Thế giới

CB Doanh nhân

An ninh xã hội, Tài chính - BĐS, Công nghệ thông tin, Ô tô xe máy, Thị trường tiêu dùng, Giáo dục du học,
Thể thao

CB Làm đẹp

Làm đẹp, Sức khoẻ, Phi thường, Ẩm thực, Giải trí, Cười

CB Thời trang

Thời trang, Du lịch, Đời sống showbiz, Bạn trẻ cuộc sống, Thời trang Hi-tech

1.
Người dùng sẽ
thấy banner
expand top
mobile
320x320 khi
truy cập vào
trang chuyên
mục và trang
bài viết

2.
Top Banner
320x100
Top Banner
Expand 320x320

Banner tự
động thu nhỏ
lại kích thước
320x100 khi
người dùng
thực hiện
hành vi kéo
trang

MộT Số LưU ý
•

Báo giá trên có thể thay đổi mà chưa kịp thông báo, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để có báo giá cập nhật mới nhất.

•

Tất cả banner được đặt trên hệ thống websit e 24h (bao gồm phiên bản PC, mobile, iPad) chỉ hiển thị các thiết bị sử dụng IP Việt
Nam. 24H không hỗ trợ việc hiển thị banner trên các thiết bị sử dụng IP nước ngoài.

•

Chế độ chia sẻ: Mỗi banner của khách hàng xuất hiện độc quyền ngẫu nhiên theo lượt xem của độc giả. Banner chạy theo cơ
chế vòng lặp 30 giây: 10 giây động, 20 giây tĩnh.

•

Cơ chế hiển thị banner trôi màn hình rộng: bao gồm 30 giây: trong đó 10 giây đầu l à động, 10 giây là tĩnh, 10 giây ẩn đi sau đó
xuất hiện lại.

•

Giá banner độc quyền = giá vị trí 3 banner chia sẽ x 2,5 lần.

•

Banner không được chiếm quá 4% CPU và 35MB Ram của máy tính có cấu hình trung bình – Pentium 4, 1.8KHz, 512 MB Ram.

•

Nếu quảng cáo thời gian dưới 01 tuần thì sẽ tính giá là 01 tuần.

•

Phí thiết kế: 600.000 VNĐ/banner

•

Lưu ý:
- Hợp đồng trên 10.000.000 (chưa V.A.T) thiết kế miễn phí 01 lần.
- Khách hàng chỉnh sửa thiết kế tối đa không quá 03 (ba) lần, từ lần thứ 04 (bốn) chi phí sẽ được tính thành 300.000 VNĐ/ lần
chỉnh sửa.

•

Phí thiết kế trang web html (cho những khách hàng - website)
- Trang web html theo template của 24H: 5.000.000 VNĐ
- Trang web html đơn giản theo yêu cầu của khách hàng: 10.000.000 VNĐ
- Trang web html có kèm hiệu ứng flash đơn giản : 15.000.000 VNĐ.

•

Lưu ý: Trang html sẽ được lưu trên server của 24H và là một trang phụ trong hệ thống website 24H.
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