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In-feed
native ads
là gì ?

Loại quảng cáo có hình thức hiển thị tương đồng 
với thiết kế của website tạo cảm giác thân thiện  
với người dùng, từ đó thu hút và tăng cường 
tương tác giữa quảng cáo và người dùng hơn.

Tại 24h, In-feed native ads được phát triển dành 
riêng cho giao diện trên các thiết bị di động.



5 lý do nên sử dụng In-feed native ads ?



#1
Mức độ phổ biến 
và sử dụng thiết bị 
di động đang phát 
triển mạnh mẽ

Smartphone Laptop / PC Tablet

80% 46% 12%

Gần 100% dân số Việt Nam (nhóm trên 18t) 
sở hữu ít nhất 1 thiết bị kỹ thuật số.

Smartphone là thiết bị có tỷ lệ sở hữu cao 
nhất: 80% trong nhóm dân số >18 tuổi.

2h25’
Tần suất sử dụng 
trung bình 1 ngày

Nguồn: We are social 2016



#2
Native ads thu hút 
sự chú ý của người 
dùng lâu hơn 
banner ads 52%

Tỷ lệ người dùng đã xem Native ads và Banner ads

Nguồn: IPG & Sharethrough



Nguồn: IPG & Sharethrough

#3
Tăng 9% mức độ 
gần gũi thương 
hiệu với người 
dùng và tăng 18% 
tỷ lệ mua hàng 



#4
32% người dùng 
sẵn sàng chia sẻ 
nội dung Native 
ads với bạn bè và 
người thân.

Tỷ lệ nhận diện 
thương hiệu tăng 
21%

Nguồn: IPG & Sharethrough



Nguồn: IPG & Sharethrough

#5
Tương tác thị giác 
của người dùng với 
Native ads cao hơn 
nội dung tự nhiên
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Vị trí hiển thị In-feed Native ads 24h
Nền tảng hiển thi: Mobile.

Cơ chế hiển thị: Quảng cáo được phân phối thông qua 24h Ads Platform.



Native ads 1
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Vị trí áp dụng: bài viết cuối 
cùng trong box chuyên mục 

Thế giới

Native ads 2

TRANG CHỦ



TRANG CHỦ

Native ads 1
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Native ads 2

Vị trí áp dụng: bài viết cuối 
cùng trong box chuyên mục 

Bạn trẻ cuộc sống



Native ads
Vị trí áp dụng: cuối trang 

danh sách bài viết
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Thông số thiết kế 24h In-feed Native ads



Responsive theo thiết bị

100px

75px

100px

Text nhà tài trợ 
(không quá 27 
ký tự)
Font Arial, 10px

Title (không quá 65 ký tự)
Font Arial, 18px

THÔNG SỐ THIẾT KẾ



Điều khoản quy định nội dung

• Nội dung là bài viết trên 24h, bài viết trên website khách hàng. Tất cả nội dung đảm bảo tính thời sự và phải được duyệt bởi P. Nội dung

trước khi xuất bản quảng cáo.

• Thông điệp quảng cáo trung thực, không đưa tin sai thực tế, hoặc dẫn link về nội dung không liên quan đến tiêu đề bài viết.

• Các nội dung đề cập đến bạo lực, tình dục, bài bạc hoặc các nội dung liên quan đến hành vi trái pháp luật sẽ không được duyệt quảng cáo.

• Các nội dung nhạy cảm như bệnh trĩ, táo bón, thực phẩm chức năng, thuốc,… nội dung thể hiện không được gây phản cảm hoặc có yếu tố

gây sợ hãi người dùng.

• Không được phép thay đổi nội dung trên trang của khách hàng mà không được sự thông qua của 24h.

• Trường hợp phát hiện vi phạm các quy định về nội dung có nguy cơ ảnh hưởng đến độc giả và uy tín trang tin. Bên vi phạm sẽ phải chịu

trách nhiệm bằng biện pháp phạt theo điều khoản hợp đồng.



Điều khoản quy định banner

Đối với ảnh thumbnail (khách hàng cung cấp):

• Là hình ảnh minh hoạ của nội dung bài viết, ảnh minh hoạ không phản cảm, không có yếu tố khiến độc giả sợ hãi.

• Định dạng .jpg, .jpeg, .png, .gif và dung lượng tối đa 1024 KB

• Ảnh không bị khuyết, không bị mờ

• Không up logo của khách hàng

Đối với tiêu đề và miêu tả (khách hàng cung cấp):

• Số lượng từ: không quá 54 ký tự áp dụng cho tiêu đề và không quá xx từ áp dụng cho miêu tả.

• Đúng chính tả, viết hoa đầu dòng, chuẩn dấu chấm phẩy.

• Sử dụng tiếng Việt có dấu, không dùng ngôn ngữ teen.

• Không nhập chữ IN HOA toàn bộ

• Không nhập link website

• Không dùng các ký tự đặc biệt như @, #, $, %, ^, &, *, … trừ các trường hợp đặc biệt được phê duyệt riêng.

• Tiêu đề phải liên quan đến nội dung bài viết và đảm bảo tính thời sự.


