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WORLD CUP

GÓI TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

21.11.2022 – 18.12.2022



DANH MỤC CHÍNH
GÓI TÀI TRỢ WORLD CUP



24h là địa chỉ thân quen của hàng triệu độc giả Việt Nam từ 2004, 
dẫn đầu website cập nhật tin tức, giải trí tổng hợp với 

gần 900 triệu lượt xem trang mỗi tháng.
.

Dẫn đầu xu hướng truyền thông sự kiện Bóng đá & Thể thao nổi bật. 
Sáng tạo, tối ưu hiệu quả chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu. 

TÌM HIỂU
THỊ TRƯỜNG



Source: Google Analytics
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Source: Báo cáo thống kê trung bình năm 2021 – SimilarWeb
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Source: Google Analytics

18 – 24 tuổi:

25 – 34 tuổi:

Trên 35 tuổi:

25%

56%

19%

của 24H,
với lượng traffic hơn 200 triệu pageview một tháng.

Nội dung đặc sắc và chất lượng ở đa dạng mùa giải Bóng đá 
& Thể thao nổi bật toàn cầu. 

75%
Độc giả Nam

25%
Độc giả Nữ

Phút trên trang

Lượt xem trang

Phiên truy cập

Người xem



Biểu đồ so sánh số liệu Pageview/tháng của chuyên mục Bóng đá & Thể thao trên 24h.com.vn với các Website chuyên bóng đá và thể thao khác trên thị trường. 
Source: Báo cáo thống kê 2021 – SimilarWeb

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

24h.com.vn



Nhãn hàng có cơ hội tài trợ và đồng hành cùng các sự kiện thể thao.
Tiếp cận được đối tượng tiềm năng là cộng đồng lớn người hâm mộ “môn thể thao 
Vua”. Mang yếu tố Emotional Marketing vào chiến dịch quảng cáo chạm đến cảm 
xúc yêu thích và đam mê bóng đá trong cộng đồng

24H sở hữu Bản Quyền video highlights giải Ngoại Hạng Anh, Bản Quyền video 
highlights Cúp C1, Bundesliga, Ligue 1. Và Bản Quyền video highlights các giải
bóng có Đội tuyển Việt Nam tham gia như Vòng loại thứ 3

World Cup, U23 Châu Á 2022, SEA Games 31,… Các giải bóng đá và thể thao
khác trong năm 2022. 

24H sở hữu lợi thế BẢN QUYỀN về các giải bóng đá lớn trong nước và trên 
thế giới. Cung cấp đa dạng giải pháp truyền thông sáng tạo và mang lại hiệu 
quả thực cho các chiến dịch

SPORT MARKETING

24h.com.vn



Tuyến video đặc sắc do 24H sản xuất
đặc biệt tổng hợp những pha ghi bàn

ấn tượng và tình huống đáng chú ý 
đến từ các giải đấu hấp dẫn.

Quảng xuất hiện ấn tượng trước mỗi
video Bản Quyền highlight các trận đấu.

Song hành các sự kiện bóng đá với
Microsite cuộc thi, Microsite One-page, 
Microsite sự kiện độc quyền.

Hình ảnh thương hiệu hiển thị tại các vị trí banner 
Sponsorship, song hành cùng các nội dung bản 
quyền đặc sắc như Bài Tường thuật trực tiếp 
(Live), Bài Video Highlight sau trận, Bài họp báo, 
Bài phân tích & nhận định từ các chuyên gia.

Được triển khai trên nhiều nền tảng: Website, Social 
Fanpage 24H. Với nội dung đặc sắc song hành cùng các 

giải bóng đá lớn. Nhãn hàng sẽ là đơn vị đồng hành 
độc quyền trong suốt quá trình diễn ra Minigame.

Tài trợ Talkshow song hành cùng các sự 
kiện bóng đá & thể thao nổi bật với sự 
góp mặt của các Bình luận viên và 
chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.



Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 lần thứ 22 sẽ được tổ chức ở Qatar.

Đây là kỳ World Cup thứ 2 được tổ chức tại châu Á (sau kỳ
World Cup 22 được tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc), và là 

lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia thuộc Trung Đông.



TIMELINE

Tháng 12

Tháng 11

Trận chung kết

Vòng bảng

Vòng 16 đội

Vòng tứ kết

Vòng bán kết

Tranh hạng 3

21 /11 – 2/12

18/12

17/12

13/12 – 14/12

9/12 – 10/12

3/12 – 6/12

Bảng A: Qatar, Ecuador, Senegal, Hà Lan
Bảng B: Anh, Iran, Mỹ, Xứ Wales
Bảng C: Argentina, Saudi Arabia, Mexico, Ba Lan
Bảng D: Pháp, Australia, Đan Mạch, Tunisia
Bảng E: Tây Ban Nha, Costa Rica, Đức, Nhật Bản
Bảng F: Bỉ, Canada, Maroc, Croatia
Bảng G: Brazil, Serbia, Thụy Sĩ, Cameroon
Bảng H: Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay, Hàn Quốc

Pháp đương kim vô địch World Cup 2018, đồng thời là đội
tuyển giành chức vô địch World Cup lần thứ 2 trong lịch
sử (lần đầu vào năm 1998) khi đánh bại Croatia với tỷ số
4–2 trong trận chung kết diễn ra ở Moskva.



570+ bài viết đầu tư chất lượng

75% bài viết có video

Thu hút hơn 100 triệu lượt xem Hơn 12 triệu người xem

quan tâm đến bài viết

thuộc giải đấu

Đa dạng hình thức thể hiện

Nội dung hấp dẫn

Độ phủ thương hiệu lớn

Tiếp cận lượng lớn usersNội dung BẢN QUYỀNNâng tầm thương hiệu

TRAFFIC DỰ KIẾN





Thời gian dự kiến: từ 19/11 đến 19/12/2022

Tổng giá trị quyền lợi: 5.966.000.000 VND 

% chiết khấu:   
Chưa bao gồm VAT

Premium banner trang chủ PC & Mobile

Preroll bản quyền giải đấu (PC & Mobile) 

ĐỘC QUYỀN trang listing sự kiện World Cup 

Banner layout bài Live, Highlight trận đấu vòng bảng
đến trận chung kết (*)

(*) SOV lượng trận đấu thay đổi theo từng vòng



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC

chiết khấu (-VAT)
% 

chiết khấu

Tổng SAU 
chiết khấu

(-VAT)

Trang chủ PC & Mobile 1,260,000,000 39% 774,000,000

Premium background
Banner hiển thị trang chủ PC, gồm các vị trí: Phải 1, Background hai bên. 
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 6000 60,000 360,000,000 35% 234,000,000

Mobile layout

Banner hiển thị trang chủ Mobile, gồm các vị trí: Top 320x160, Trung tâm 1, Trung tâm 
2
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 12000 75,000 900,000,000 40% 540,000,000

Preroll bản quyền (PC & Mobile) 240,000,000 20% 192,000,000

Preroll bản quyền
Preroll 15s hiển thị trong video highlight bản quyền của giải đấu
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính (Không 
áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 2000 120,000 240,000,000 20% 192,000,000

Trang listing sự kiện World Cup 1,700,000,000 51% 840,000,000

Banner layout trang listing sự kiện
World Cup 

Banner hiển thị ĐỘC QUYỀN trang listing sự kiện World Cup, trên Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpoge, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Thời gian hiển thị: xuyên sự kiện (dự kiến từ 19/11/2022 đến 19/12/2022) 

Gói
độc quyền

1 1,200,000,000 1,200,000,000 30% 840,000,000

[Quà tặng]
Logo nhãn hàng hiển thị đồng hành
cùng tab sự kiện World Cup 

Logo nhãn hàng hiển thị ĐỘC QUYỀN trên tab sự kiện World Cup đặt tại chuyên mục
Bóng đá PC & Mobile. Vị trí hiển thị tab sẽ do 24H chủ động điều phối. Link dẫn về
trang listing sự kiện World Cup có phủ banner layout của nhãn hàng

Gói
độc quyền

1 500,000,000 500,000,000 100% 0



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Tuyến bài HOT của giải đấu 1,900,000,000 25% 1,424,000,000

Banner layout trận đấu Vòng 
bảng World Cup

Banner hiển thị trong tuyến bài Live và Highlight thuộc trận đấu VÒNG BẢNG, hiển 
thị đồng thời trên Website 24H và App Viva24h:
Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2
App Viva24H: 
Bộ banner gồm 2, 3 hoặc 4 banner tùy loại bài như Top, Onpage, Center 1, Center 2
Thời gian hiển thị: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner
Một trận gồm 01 bài Live và 01 bài Highlight

Trận
(gồm 2 bài)

4 100,000,000 400,000,000 20% 320,000,000

Banner layout trận đấu Vòng
16 đội World Cup

Banner hiển thị trong tuyến bài Live và Highlight thuộc trận đấu Vòng 16 đội, hiển thị 
đồng thời trên Website 24H và App Viva24h:
Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2
App Viva24H: 
Bộ banner gồm 2, 3 hoặc 4 banner tùy loại bài như Top, Onpage, Center 1, Center 2
Thời gian hiển thị: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner
Một trận gồm 01 bài Live và 01 bài Highlight

Trận
(gồm 2 bài)

2 120,000,000 240,000,000 20% 192,000,000

Banner layout trận đấu Vòng
Tứ kết World Cup

Banner hiển thị trong tuyến bài Live và Highlight thuộc trận đấu VÒNG TỨ KẾT, hiển 
thị đồng thời trên Website 24H và App Viva24h:
Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2
App Viva24H: 
Bộ banner gồm 2, 3 hoặc 4 banner tùy loại bài như Top, Onpage, Center 1, Center 2
Thời gian hiển thị: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner
Một trận gồm 01 bài Live và 01 bài Highlight

Trận
(gồm 2 bài)

1 140,000,000 140,000,000 20% 112,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Tuyến bài HOT của giải đấu

Banner layout trận đấu Vòng
Bán kết World Cup

Banner hiển thị trong tuyến bài Live và Highlight thuộc trận đấu VÒNG BÁN KẾT, 
hiển thị đồng thời trên Website 24H và App Viva24h:
Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2
App Viva24H: 
Bộ banner gồm 2, 3 hoặc 4 banner tùy loại bài như Top, Onpage, Center 1, Center 2
Thời gian hiển thị: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner
Một trận gồm 01 bài Live và 01 bài Highlight

Trận
(gồm 2 bài)

1 180,000,000 180,000,000 20% 144,000,000

Banner layout trận đấu Vòng
Chung kết World Cup

Banner hiển thị trong tuyến bài Live và Highlight thuộc trận CHUNG KẾT, hiển thị 
đồng thời trên Website 24H và App Viva24h:
Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2
App Viva24H: 
Bộ banner gồm 2, 3 hoặc 4 banner tùy loại bài như Top, Onpage, Center 1, Center 2
Thời gian hiển thị: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner
Một trận gồm 01 bài Live và 01 bài Highlight

Trận
(gồm 2 bài)

1 300,000,000 300,000,000 20% 240,000,000

Banner layout bên lề World 
Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển thị trên Website 
24H 
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 40 16,000,000 640,000,000 35% 416,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Quà tặng dành cho nhãn hàng mua 100% giá trị gói tài trợ trên 866,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Banner layout bên lề World 
Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển thị trên 
Website 24H 
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ 
cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 20 16,000,000 320,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Banner Mobile layout trang
trong

Banner hiển thị xuyên trang trong Mobile, gồm các vị trí sau: Top 320x160, 
Trung tâm 1, Trung tâm 2. Lượng chạy & chuyên mục chạy trong thời gian 
diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 6000 55,000 330,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Banner Trung tâm trang chủ PC

Banner hiển thị trang chủ PC 
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối 
chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 3000 52,000 156,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Brand logo truyền thông nội bộ
sự kiện World Cup 

Brand logo trên banner truyền thông về sự kiện World Cup 
Vị trí do 24H chủ động điều phối, Logo ko vượt quá 1/3 kích thước của 
banner
Link dẫn về trang listing sự kiện World Cup 

Gói 1 60,000,000 60,000,000 100% 0



Thời gian dự kiến: từ 19/11 đến 19/12/2022

Tổng giá trị quyền lợi: 3.339.000.000 VND 

% chiết khấu:   
Chưa bao gồm VAT

Premium banner trang chủ PC & Mobile

Preroll bản quyền giải đấu (PC & Mobile) 

Banner layout bài Live, Highlight trận đấu vòng bảng
đến trận tranh hạng 3 (*)

(*) SOV lượng trận đấu thay đổi theo từng vòng



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC 

chiết khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Trang chủ PC & Mobile 555,000,000 33% 369,750,000

Premium background
Banner hiển thị trang chủ PC, gồm các vị trí: Phải 1, Background hai bên. 
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 3000 60,000 180,000,000 30% 126,000,000

Mobile layout

Banner hiển thị trang chủ Mobile, gồm các vị trí: Top 320x160, Trung tâm 1, Trung 
tâm 2
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 5000 75,000 375,000,000 35% 243,750,000

Preroll bản quyền (PC & Mobile) 240,000,000 20% 192,000,000

Preroll bản quyền
Preroll 15s hiển thị trong video highlight bản quyền của giải đấu
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 2000 120,000 240,000,000 20% 192,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Tuyến bài HOT của giải đấu 1,840,000,000 25% 1,376,000,000

Banner layout trận đấu
Vòng bảng World Cup

Banner hiển thị trong tuyến bài Live và Highlight thuộc trận đấu VÒNG 
BẢNG, hiển thị đồng thời trên Website 24H và App Viva24h:
Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ 
cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2
App Viva24H: 
Bộ banner gồm 2, 3 hoặc 4 banner tùy loại bài như Top, Onpage, Center 1, 
Center 2
Thời gian hiển thị: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner
Một trận gồm 01 bài Live và 01 bài Highlight

Trận
(gồm 2 bài)

4 100,000,000 400,000,000 20% 320,000,000

Banner layout trận đấu
Vòng 16 đội World Cup

Banner hiển thị trong tuyến bài Live và Highlight thuộc trận đấu Vòng 16 
đội, hiển thị đồng thời trên Website 24H và App Viva24h:
Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ 
cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2
App Viva24H: 
Bộ banner gồm 2, 3 hoặc 4 banner tùy loại bài như Top, Onpage, Center 1, 
Center 2
Thời gian hiển thị: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner
Một trận gồm 01 bài Live và 01 bài Highlight

Trận
(gồm 2 bài)

2 120,000,000 240,000,000 20% 192,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết khấu

(-VAT)

Tuyến bài HOT của giải đấu

Banner layout trận đấu Vòng 
Tứ kết World Cup

Banner hiển thị trong tuyến bài Live và Highlight thuộc trận đấu VÒNG TỨ KẾT, 
hiển thị đồng thời trên Website 24H và App Viva24h:
Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 
1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2
App Viva24H: 
Bộ banner gồm 2, 3 hoặc 4 banner tùy loại bài như Top, Onpage, Center 1, Center 2
Thời gian hiển thị: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner
Một trận gồm 01 bài Live và 01 bài Highlight

Trận
(gồm 2 bài)

1 140,000,000 140,000,000 20% 112,000,000

Banner layout trận đấu Vòng
Bán kết World Cup

Banner hiển thị trong tuyến bài Live và Highlight thuộc trận đấu VÒNG BÁN KẾT, 
hiển thị đồng thời trên Website 24H và App Viva24h:
Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 
1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2
App Viva24H: 
Bộ banner gồm 2, 3 hoặc 4 banner tùy loại bài như Top, Onpage, Center 1, Center 2
Thời gian hiển thị: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner
Một trận gồm 01 bài Live và 01 bài Highlight

Trận
(gồm 2 bài)

1 180,000,000 180,000,000 20% 144,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Tuyến bài HOT của giải đấu

Banner layout trận đấu
Tranh hạng 3 World Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài Live và Highlight thuộc trận CHUNG KẾT, 
hiển thị đồng thời trên Website 24H và App Viva24h:
Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ 
cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2
App Viva24H: 
Bộ banner gồm 2, 3 hoặc 4 banner tùy loại bài như Top, Onpage, Center 1, 
Center 2
Thời gian hiển thị: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner
Một trận gồm 01 bài Live và 01 bài Highlight

Trận
(gồm 2 bài)

1 240,000,000 240,000,000 20% 192,000,000

Banner layout bên lề World 
Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển thị 
trên Website 24H 
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ 
cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 40 16,000,000 640,000,000 35% 416,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết 

khấu
Tổng SAU chiết khấu

(-VAT)

Quà tặng dành cho nhãn hàng mua 100% giá trị gói tài trợ trên 704,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Banner layout bên lề World Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển thị trên 
Website 24H 
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, 
Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 20 16,000,000 320,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Banner Mobile layout trang trong

Banner hiển thị xuyên trang trong Mobile, gồm các vị trí sau: Top 320x160, 
Trung tâm 1, Trung tâm 2. Lượng chạy & chuyên mục chạy trong thời gian 
diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 4000 55,000 220,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Banner Trung tâm trang chủ PC

Banner hiển thị trang chủ PC 
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối 
chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 2000 52,000 104,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Brand logo truyền thông nội bộ sự
kiện World Cup 

Brand logo trên banner truyền thông về sự kiện World Cup 
Vị trí do 24H chủ động điều phối, Logo ko vượt quá 1/3 kích thước của 
banner
Link dẫn về trang listing sự kiện World Cup 

Gói 1 60,000,000 60,000,000 100% 0



Thời gian dự kiến: từ 19/11 đến 19/12/2022

Tổng giá trị quyền lợi: 1.620.000.000 VND 

% chiết khấu:   
Chưa bao gồm VAT

Premium banner trang chủ PC & Mobile

Preroll bản quyền giải đấu (PC & Mobile) 

Banner layout bài Live, Highlight trận đấu vòng bảng
đến trận tứ kết (*)

(*) SOV lượng trận đấu thay đổi theo từng vòng



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết khấu

(-VAT)

Trang chủ Mobile 75,000,000 35% 48,750,000

Mobile layout

Banner hiển thị trang chủ Mobile, gồm các vị trí: Top 320x160, Trung tâm 1, Trung 
tâm 2
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 1000 75,000 75,000,000 35% 48,750,000

Preroll bản quyền (PC & Mobile) 120,000,000 20% 96,000,000

Preroll bản quyền
Preroll 15s hiển thị trong video highlight bản quyền của giải đấu
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 1000 120,000 120,000,000 20% 96,000,000

Tuyến bài HOT của giải đấu 1,100,000,000 23% 848,000,000

Banner layout trận đấu Vòng 
bảng World Cup

Banner hiển thị trong tuyến bài Live và Highlight thuộc trận đấu VÒNG BẢNG, hiển 
thị đồng thời trên Website 24H và App Viva24h:
Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2
App Viva24H: 
Bộ banner gồm 2, 3 hoặc 4 banner tùy loại bài như Top, Onpage, Center 1, Center 2
Thời gian hiển thị: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner
Một trận gồm 01 bài Live và 01 bài Highlight

Trận
(gồm 2 bài)

4 100,000,000 400,000,000 20% 320,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết khấu

(-VAT)

Tuyến bài HOT của giải đấu

Banner layout trận đấu Vòng 
16 đội World Cup

Banner hiển thị trong tuyến bài Live và Highlight thuộc trận đấu Vòng 16 đội, hiển thị 
đồng thời trên Website 24H và App Viva24h:
Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2
App Viva24H: 
Bộ banner gồm 2, 3 hoặc 4 banner tùy loại bài như Top, Onpage, Center 1, Center 2
Thời gian hiển thị: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner
Một trận gồm 01 bài Live và 01 bài Highlight

Trận
(gồm 2 bài)

2 120,000,000 240,000,000 20% 192,000,000

Banner layout trận đấu Vòng
Tứ kết World Cup

Banner hiển thị trong tuyến bài Live và Highlight thuộc trận đấu VÒNG TỨ KẾT, hiển 
thị đồng thời trên Website 24H và App Viva24h:
Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2
App Viva24H: 
Bộ banner gồm 2, 3 hoặc 4 banner tùy loại bài như Top, Onpage, Center 1, Center 2
Thời gian hiển thị: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner
Một trận gồm 01 bài Live và 01 bài Highlight

Trận
(gồm 2 bài)

1 140,000,000 140,000,000 20% 112,000,000

Banner layout bên lề World 
Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển thị trên Website 
24H :
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 20 16,000,000 320,000,000 30% 224,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Quà tặng dành cho nhãn hàng mua 100% giá trị gói tài trợ trên 325,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Banner layout bên lề World Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển
thị trên Website 24H 
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi
ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 10 16,000,000 160,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Banner Mobile layout trang trong

Banner hiển thị xuyên trang trong Mobile, gồm các vị trí sau: Top 
320x160, Trung tâm 1, Trung tâm 2. Lượng chạy & chuyên mục chạy 
trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 3000 55,000 165,000,000 100% 0



Thời gian dự kiến: từ 19/11 đến 19/12/2022

Tổng giá trị quyền lợi: 1.172.000.000 VND 

% chiết khấu:   
Chưa bao gồm VAT

Premium banner trang chủ PC & Mobile

Banner layout trang đặc biệt World Cup như: 
Lịch thi đấu, Kết quả thi đấu và Bảng xếp hạng

Banner layout bài viết xoay quanh giải đấu



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Trang chủ PC & Mobile 420,000,000 34% 279,000,000

Premium background
Banner hiển thị trang chủ PC, gồm các vị trí: Phải 1, Background hai bên. 
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 2000 60,000 120,000,000 30% 84,000,000

Mobile layout
Banner hiển thị trang chủ Mobile, gồm các vị trí: Top 320x160, Trung tâm 1, Trung tâm 2
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 4000 75,000 300,000,000 35% 195,000,000

Trang đặc biệt World Cup 2022 720,000,000 34% 476,500,000

Banner layout trang Lịch thi 
đấu World Cup 2022

Banner hiển thị trang Lịch thi đấu World Cup 2022 (chia sẻ 3), hiển thị trên Website 24H: 
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.

Gói CS3
xuyên sự kiện

1 550,000,000 550,000,000 35% 357,500,000

Banner layout trang Kết quả thi 
đấu & Bảng xếp hạng World 
Cup 2022

Banner hiển thị trang Kết quả thi đấu & Bảng xếp hạng World Cup 2022 (chia sẻ 3), hiển thị trên
Website 24H: 
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.

Gói CS3
xuyên sự kiện

1 170,000,000 170,000,000 30% 119,000,000

Quà tặng dành cho nhãn hàng mua 100% giá trị gói tài trợ trên 32,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Banner layout bên lề World 
Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển thị trên Website 24H 
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 2 16,000,000 32,000,000 100% 0



Thời gian dự kiến: từ 19/11 đến 19/12/2022

Tổng giá trị quyền lợi: 844.000.000 VND 

% chiết khấu:   
Chưa bao gồm VAT

Premium banner trang chủ PC & Mobile

Banner layout bài họp báo trước hoặc sau
trận đấu World Cup 

Banner layout bài viết xoay quanh giải đấu



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Trang chủ PC & Mobile 180,000,000 30% 126,000,000

Premium background
Banner hiển thị trang chủ PC, gồm các vị trí: Phải 1, Background hai bên. 
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 1000 60,000 60,000,000 30% 42,000,000

Mobile layout

Banner hiển thị trang chủ Mobile, gồm các vị trí: Top 320x100, Trung tâm 1, Trung 
tâm 2
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 2000 60,000 120,000,000 30% 84,000,000

Tuyến nội dung HOT sự kiện World Cup 632,000,000 33% 420,400,000

Banner layout bài họp báo trước hoặc 
sau trận đấu World Cup 
(Áp dụng cho các trận từ vòng bảng, 
vòng 1/16)

Banner hiển thị trong tuyến bài họp báo trước hoặc sau trận đấu World Cup, hiển 
thị trên Website 24H
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 12 25,000,000 300,000,000 35% 195,000,000

Banner layout bài họp báo trước hoặc 
sau trận đấu World Cup 
(Áp dụng cho các trận từ vòng Tứ kết 
đến trận chung kết)

Banner hiển thị trong tuyến bài họp báo trước hoặc sau trận đấu World Cup, hiển 
thị trên Website 24H
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 4 35,000,000 140,000,000 35% 91,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Tuyến nội dung HOT sự kiện World Cup 

Banner layout bên lề World Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển thị trên Website 
24H
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 12 16,000,000 192,000,000 30% 134,400,000

Quà tặng dành cho nhãn hàng mua 100% giá trị gói tài trợ trên 32,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Banner layout bên lề World Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển thị đồng thời
trên Website 24H 
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 2 16,000,000 32,000,000 100% 0



Thời gian dự kiến: từ 19/11 đến 19/12/2022

Tổng giá trị quyền lợi: 524.000.000 VND 

% chiết khấu:   
Chưa bao gồm VAT

Premium banner trang chủ PC & Mobile

Banner layout bài nhận định trước trận đấu World Cup

Tài trợ Clip 1 phút bóng đá xoay quanh các trận đấu Vòng bảng
World Cup (*) do 24H đặc biệt sản xuất

(*) Nhãn hàng tùy chọn trận đấu bất kỳ thuộc vòng bảng



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Trang chủ PC & Mobile | Hạng mục bắt buộc 60,000,000 30% 42,000,000

Mobile layout

Banner hiển thị trang chủ Mobile, gồm các vị trí: Top 320x100, Trung 
tâm 1, Trung tâm 2
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối 
chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 1000 60,000 60,000,000 30% 42,000,000

Tuyến nội dung HOT sự kiện World Cup 394,000,000 28% 284,700,000

Banner layout bài nhận định 
trước trận đấu World Cup  tại 
VÒNG BẢNG

(lịch phân bổ theo từng vòng đấu 
do 24H tư vấn)

Banner hiển thị trong tuyến bài nhận định trước trận đấu World Cup, 
hiển thị trên Website 24H 
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ 
cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 6 25,000,000 150,000,000 35% 97,500,000

Banner layout bên lề World Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển thị
trên Website 24H 
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ
cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 5 16,000,000 80,000,000 30% 56,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Tuyến nội dung HOT sự kiện World Cup 394,000,000 33% 265,000,000

Clip 1 phút xoay quanh các trận đấu 
HOT World Cup tại VÒNG BẢNG 

Nhãn hàng có thể tùy chọn trận đấu

Preroll 15s hiển thị độc quyền trước nội dung chính Clip 1 phút do nhãn 
hàng tài trợ

Bài 4 41,000,000 164,000,000 20% 131,200,000

Logo nhãn hàng hiển thị ở góc trái hoặc phải màn hình mở đầu khi MC dẫn
dắt, giới thiệu nội dung chính của Clip 1 phút do nhãn hàng tài trợ

Logo nhãn hàng hiển thị ở góc trái hoặc phải xuyên suốt nội dung Clip 1 
phút do nhãn hàng tài trợ

MC gửi lời cảm ơn nhãn hàng đồng hành trước khi kết thúc nội dung Clip

Thông điệp & lời cảm ơn nhãn hàng được lồng ghép trong đoạn nội dung 
cuối bài

Postroll 15s hiển thị độc quyền sau khi kết thúc nội dung chính Clip 1 phút 
do nhãn hàng tài trợ

Bộ banner layout phủ đồng bộ trong bài Clip 1 phút do nhãn hàng tài trợ. 
PC gồm: Masthead KT lớn, Phải 1, Background 2 bên, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, 
Hot 1. 
Mobile gồm: Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2. 
Thời gian hiển thị banner: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner 



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Quà tặng dành cho nhãn hàng mua 100% giá trị gói tài trợ trên 70,000,000 100% 0

[Quà tặng] 
Banner box dẫn link về bài viết
Clip 1 phút do nhãn hàng tài trợ
tại giải đấu

Banner box có gắn logo & thông điệp (ngắn) nhãn hàng trong bài bóng đá 
bất kỳ dẫn link về trang bài viết "Clip 1 phút bóng đá" có hiển thị banner 
layout nhãn hàng. Bài gắn box không hiển thị banner nhãn hàng.  
Box có gắn logo nhãn hàng, kích thước logo không quá 1/3 box
Kích thước box không quá 686x70 trên PC, 660x60 trên MB

Bài 8 5,000,000 40,000,000 100% 0

[Quà tặng] 
Brand logo trên banner truyền
thông về Clip 1 phút

Brand Logo nhãn hàng gắn trên banner nội bộ của 24h truyền thông về
tuyến nội dung Clip 1 phút bóng đá (theo sự kiện mà nhãn hàng đồng
hành). 
Link dẫn trực tiếp về trang listing Clip 1 phút trên Website 24H (trong
thời gian phủ layout của nhãn hàng).
Vị trí hiển thị: do 24H chủ động điều phối trên PC hoặc Mobile
Thời gian: Theo thời gian của chiến dịch

Gói 1 30,000,000 30,000,000 100% 0



Thời gian dự kiến: từ 19/11 đến 19/12/2022

Tổng giá trị quyền lợi: 690.000.000 VND 

% chiết khấu:   
Chưa bao gồm VAT

Premium banner trang chủ PC & Mobile

Banner layout bài nhận định trước trận đấu World Cup

Tài trợ Clip 1 phút bóng đá xoay quanh các trận đấu
Vòng 16 đội World Cup (*) do 24H đặc biệt sản xuất

(*) Nhãn hàng tùy chọn trận đấu bất kỳ thuộc vòng 16 đội



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Trang chủ PC & Mobile | Hạng mục bắt buộc 60,000,000 30% 42,000,000

Mobile layout

Banner hiển thị trang chủ Mobile, gồm các vị trí: Top 320x100, Trung 
tâm 1, Trung tâm 2
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối 
chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 1000 60,000 60,000,000 30% 42,000,000

Tuyến nội dung HOT sự kiện World Cup 540,000,000 27% 395,600,000

Banner layout bài nhận định 
trước trận đấu World Cup  tại 
VÒNG 16 ĐỘI 

(lịch phân bổ theo từng vòng 
đấu do 24H tư vấn)

Banner hiển thị trong tuyến bài nhận định trước trận đấu World Cup, 
hiển thị trên Website 24H 
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ 
cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 8 25,000,000 200,000,000 35% 130,000,000

Banner layout bên lề World Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển thị
trên Website 24H 
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ
cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 4 16,000,000 64,000,000 30% 44,800,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Tuyến nội dung HOT sự kiện World Cup 

Clip 1 phút xoay quanh các trận đấu
HOT World Cup tại VÒNG 16 đội

Nhãn hàng có thể tùy chọn trận đấu

Preroll 15s hiển thị độc quyền trước nội dung chính Clip 1 phút do nhãn 
hàng tài trợ

Bài 6 46,000,000 276,000,000 20% 220,800,000

Logo nhãn hàng hiển thị ở góc trái hoặc phải màn hình mở đầu khi MC dẫn
dắt, giới thiệu nội dung chính của Clip 1 phút do nhãn hàng tài trợ

Logo nhãn hàng hiển thị ở góc trái hoặc phải xuyên suốt nội dung Clip 1 
phút do nhãn hàng tài trợ

MC gửi lời cảm ơn nhãn hàng đồng hành trước khi kết thúc nội dung Clip

Thông điệp & lời cảm ơn nhãn hàng được lồng ghép trong đoạn nội dung 
cuối bài

Postroll 15s hiển thị độc quyền sau khi kết thúc nội dung chính Clip 1 phút 
do nhãn hàng tài trợ

Bộ banner layout phủ đồng bộ trong bài Clip 1 phút do nhãn hàng tài trợ. 
PC gồm: Masthead KT lớn, Phải 1, Background 2 bên, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, 
Hot 1. 
Mobile gồm: Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2. 
Thời gian hiển thị banner: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner 



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Quà tặng dành cho nhãn hàng mua 100% giá trị gói tài trợ trên 90,000,000 100% 0

[Quà tặng] 
Banner box dẫn link về bài viết
Clip 1 phút do nhãn hàng tài trợ
tại giải đấu

Banner box có gắn logo & thông điệp (ngắn) nhãn hàng trong bài bóng đá 
bất kỳ dẫn link về trang bài viết "Clip 1 phút bóng đá" có hiển thị banner 
layout nhãn hàng. Bài gắn box không hiển thị banner nhãn hàng.  
Box có gắn logo nhãn hàng, kích thước logo không quá 1/3 box
Kích thước box không quá 686x70 trên PC, 660x60 trên MB

Bài 12 5,000,000 60,000,000 100% 0

[Quà tặng] 
Brand logo trên banner truyền
thông về Clip 1 phút

Brand Logo nhãn hàng gắn trên banner nội bộ của 24h truyền thông về
tuyến nội dung Clip 1 phút bóng đá (theo sự kiện mà nhãn hàng đồng
hành). 
Link dẫn trực tiếp về trang listing Clip 1 phút trên Website 24H (trong
thời gian phủ layout của nhãn hàng).
Vị trí hiển thị: do 24H chủ động điều phối trên PC hoặc Mobile
Thời gian: Theo thời gian của chiến dịch

Gói 1 30,000,000 30,000,000 100% 0



Thời gian dự kiến: từ 19/11 đến 19/12/2022

Tổng giá trị quyền lợi: 1.208.000.000 VND 

% chiết khấu:   
Chưa bao gồm VAT

Premium banner trang chủ PC & Mobile

Banner layout bài nhận định trước trận đấu World Cup 

Tài trợ Clip 1 phút bóng đá xoay quanh các trận đấu
Tứ kết hoặc Bán kết hoặc Chung kết World Cup (*) 
do 24H đặc biệt sản xuất

(*) Nhãn hàng tùy chọn trận đấu bất kỳ thuộc vòng Tứ
kết, Bán kết hoặc Chung kết



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Trang chủ PC & Mobile | Hạng mục bắt buộc 108,000,000 30% 75,600,000

Mobile layout

Banner hiển thị trang chủ Mobile, gồm các vị trí: Top 320x100, Trung 
tâm 1, Trung tâm 2
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối 
chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 1800 60,000 108,000,000 30% 75,600,000

Tuyến nội dung HOT sự kiện World Cup 890,000,000 24% 680,800,000

Banner layout bài nhận định 
trước trận đấu World Cup  từ 
Vòng Tứ kết đến Chung kết
(lịch phân bổ theo từng vòng 
đấu do 24H tư vấn)

Banner hiển thị trong tuyến bài nhận định trước trận đấu World Cup, 
hiển thị trên Website 24H 
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ 
cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 8 26,000,000 208,000,000 35% 135,200,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Tuyến nội dung HOT sự kiện World Cup 

Clip 1 phút xoay quanh các trận đấu
HOT World Cup tại VÒNG Tứ kết

Nhãn hàng có thể tùy chọn trận đấu

Preroll 15s hiển thị độc quyền trước nội dung chính Clip 1 phút do nhãn 
hàng tài trợ

Bài 6 51,000,000 306,000,000 20% 244,800,000

Logo nhãn hàng hiển thị ở góc trái hoặc phải màn hình mở đầu khi MC dẫn
dắt, giới thiệu nội dung chính của Clip 1 phút do nhãn hàng tài trợ

Logo nhãn hàng hiển thị ở góc trái hoặc phải xuyên suốt nội dung Clip 1 
phút do nhãn hàng tài trợ

MC gửi lời cảm ơn nhãn hàng đồng hành trước khi kết thúc nội dung Clip

Thông điệp & lời cảm ơn nhãn hàng được lồng ghép trong đoạn nội dung 
cuối bài

Postroll 15s hiển thị độc quyền sau khi kết thúc nội dung chính Clip 1 phút 
do nhãn hàng tài trợ

Bộ banner layout phủ đồng bộ trong bài Clip 1 phút do nhãn hàng tài trợ. 
PC gồm: Masthead KT lớn, Phải 1, Background 2 bên, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, 
Hot 1. 
Mobile gồm: Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2. 
Thời gian hiển thị banner: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner 



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Tuyến nội dung HOT sự kiện World Cup 

Clip 1 phút xoay quanh các trận đấu
HOT World Cup tại VÒNG Bán kết

Nhãn hàng có thể tùy chọn trận đấu

Preroll 15s hiển thị độc quyền trước nội dung chính Clip 1 phút do nhãn 
hàng tài trợ

Bài 4 61,000,000 244,000,000 20% 195,200,000

Logo nhãn hàng hiển thị ở góc trái hoặc phải màn hình mở đầu khi MC dẫn
dắt, giới thiệu nội dung chính của Clip 1 phút do nhãn hàng tài trợ

Logo nhãn hàng hiển thị ở góc trái hoặc phải xuyên suốt nội dung Clip 1 
phút do nhãn hàng tài trợ

MC gửi lời cảm ơn nhãn hàng đồng hành trước khi kết thúc nội dung Clip

Thông điệp & lời cảm ơn nhãn hàng được lồng ghép trong đoạn nội dung 
cuối bài

Postroll 15s hiển thị độc quyền sau khi kết thúc nội dung chính Clip 1 phút 
do nhãn hàng tài trợ

Bộ banner layout phủ đồng bộ trong bài Clip 1 phút do nhãn hàng tài trợ. 
PC gồm: Masthead KT lớn, Phải 1, Background 2 bên, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, 
Hot 1. 
Mobile gồm: Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2. 
Thời gian hiển thị banner: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner 



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Tuyến nội dung HOT sự kiện World Cup 

Clip 1 phút xoay quanh các trận đấu
HOT World Cup tại VÒNG Chung kết
Nhãn hàng có thể tùy chọn trận đấu

Preroll 15s hiển thị độc quyền trước nội dung chính Clip 1 phút do nhãn 
hàng tài trợ

Bài 2 66,000,000 132,000,000 20% 105,600,000

Logo nhãn hàng hiển thị ở góc trái hoặc phải màn hình mở đầu khi MC 
dẫn dắt, giới thiệu nội dung chính của Clip 1 phút do nhãn hàng tài trợ

Logo nhãn hàng hiển thị ở góc trái hoặc phải xuyên suốt nội dung Clip 1 
phút do nhãn hàng tài trợ

MC gửi lời cảm ơn nhãn hàng đồng hành trước khi kết thúc nội dung Clip

Thông điệp & lời cảm ơn nhãn hàng được lồng ghép trong đoạn nội dung 
cuối bài

Postroll 15s hiển thị độc quyền sau khi kết thúc nội dung chính Clip 1 
phút do nhãn hàng tài trợ

Bộ banner layout phủ đồng bộ trong bài Clip 1 phút do nhãn hàng tài trợ. 
PC gồm: Masthead KT lớn, Phải 1, Background 2 bên, Phải 2, Trôi ngữ
cảnh, Hot 1. 
Mobile gồm: Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2. 
Thời gian hiển thị banner: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner 



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Quà tặng dành cho nhãn hàng mua 100% giá trị gói tài trợ trên 210,000,000 100% 0

[Quà tặng] 
Banner box dẫn link về bài viết
Clip 1 phút do nhãn hàng tài trợ
tại giải đấu

Banner box có gắn logo & thông điệp (ngắn) nhãn hàng trong bài bóng đá 
bất kỳ dẫn link về trang bài viết "Clip 1 phút bóng đá" có hiển thị banner 
layout nhãn hàng. Bài gắn box không hiển thị banner nhãn hàng.  
Box có gắn logo nhãn hàng, kích thước logo không quá 1/3 box
Kích thước box không quá 686x70 trên PC, 660x60 trên MB

Bài 30 5,000,000 150,000,000 100% 0

[Quà tặng] 
Brand logo trên banner truyền
thông về Clip 1 phút

Brand Logo nhãn hàng gắn trên banner nội bộ của 24h truyền thông về
tuyến nội dung Clip 1 phút bóng đá (theo sự kiện mà nhãn hàng đồng
hành). 
Link dẫn trực tiếp về trang listing Clip 1 phút trên Website 24H (trong
thời gian phủ layout của nhãn hàng).
Vị trí hiển thị: do 24H chủ động điều phối trên PC hoặc Mobile
Thời gian: Theo thời gian của chiến dịch

Gói 1 60,000,000 60,000,000 100% 0



Thời gian dự kiến: từ 19/11 đến 19/12/2022

Tổng giá trị quyền lợi: 652.000.000 VND 

% chiết khấu:   
Chưa bao gồm VAT

Premium banner trang chủ PC & Mobile

Banner layout bài Live và Highlight vòng bảng World Cup



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Trang chủ PC 60,000,000 30% 42,000,000

Premium background
Banner hiển thị trang chủ PC, gồm các vị trí: Phải 1, Background hai bên. 
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 1000 60,000 60,000,000 30% 42,000,000

Preroll bản quyền (PC & Mobile) 120,000,000 20% 96,000,000

Preroll bản quyền
Preroll 15s hiển thị trong video highlight bản quyền của giải đấu
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 1000 120,000 120,000,000 20% 96,000,000

Tuyến bài HOT của giải đấu 392,000,000 25% 294,400,000

Banner layout trận đấu Vòng
bảng World Cup

Banner hiển thị trong tuyến bài Live và Highlight thuộc trận đấu VÒNG BẢNG, hiển 
thị đồng thời trên Website 24H và App Viva24h:
Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 
1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2
App Viva24H: 
Bộ banner gồm 2, 3 hoặc 4 banner tùy loại bài như Top, Onpage, Center 1, Center 2
Thời gian hiển thị: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner
Một trận gồm 01 bài Live và 01 bài Highlight

Trận
(gồm 2 bài)

2 100,000,000 200,000,000 20% 160,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Tuyến bài HOT của giải đấu

Banner layout bên lề World 
Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển thị
trên Website 24H
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ
cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 12 16,000,000 192,000,000 30% 134,400,000

Quà tặng dành cho nhãn hàng mua 100% giá trị gói tài trợ trên 80,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Banner layout bên lề World 
Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển thị
đồng thời trên Website 24H
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ
cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 5 16,000,000 80,000,000 100% 0



Thời gian dự kiến: từ 19/11 đến 19/12/2022

Tổng giá trị quyền lợi: 514.000.000 VND 

% chiết khấu:   
Chưa bao gồm VAT

Premium banner trang chủ PC & Mobile

Tài trợ Talkshow đặc biệt xoay quanh 01 trận đấu bất
kỳ tại vòng bảng hoặc vòng 16 đội World Cup (*)

(*) Trận đấu sẽ do 24H chủ động tư vấn dựa trên sức hút truyền
thông & lịch sử đối đầu của 02 đội bóng



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Trang chủ Mobile 60,000,000 30% 42,000,000

Mobile layout
Banner hiển thị trang chủ Mobile, gồm các vị trí: Top 320x100, Trung tâm 1, Trung tâm 2
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 1000 60,000 60,000,000 30% 42,000,000

Tab Talkshow & đường dẫn truyền thông 50,000,000 100% 0

Tab Talkshow

Mở tab Talkshow có gắn logo nhãn hàng. Vị trí hiển thị: menu ngang và menu dọc tại
chuyên mục bóng đá trên PC/Mobile và trong tab sự kiện World Cup. 
Tab dẫn trực tiếp về bài Talkshow chính do nhãn hàng tài trợ
Thời gian hiển thị: 5 ngày

Gói 1 20,000,000 20,000,000 100% 0

Banner truyền thông 
Talkshow 

Banner truyền thông về chương trình talkshow có gắn logo của nhãn hàng 
Vị trí & thời gian chạy: do 24H linh động điều phối
KV banner do 24H cân đối dựa trên nền KV của nhãn hàng

Gói 1 30,000,000 30,000,000 100% 0



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Talkshow World Cup đặc biệt | VÒNG BẢNG 310,000,000 20% 247,500,000

Bài dẫn dắt Talkshow

Đăng 2 bài trước thời điểm đăng bài talkshow. Vị trí đăng bài do Ban ND quyết định
Bài phủ toàn bộ banner layout của khách hàng:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky trên PC & Mobile, set freq. cap 2
Thời gian hiển thị banner: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner 

Gói 1 170,000,000 170,000,000 5% 161,500,000

Bài Tallkshow chính 
(đăng vị trí đầu mục bóng 
đá)

Preroll 15s hiển thị độc quyền trước nội dung chính Talkshow do nhãn hàng tài trợ

Logo nhãn hàng trên backdrop talkshow 

MC nhắc đến tên nhãn hàng & thông điệp (nếu phù hợp) trong bài Talkshow chính

Thông điệp & lời cảm ơn nhãn hàng được lồng ghép trong đoạn nội dung cuối bài

Postroll 15s hiển thị độc quyền sau khi kết thúc nội dung chính Talkshow

Bộ banner layout phủ đồng bộ trong bài Talkshow do nhãn hàng tài trợ. 
PC gồm: Masthead KT lớn, Phải 1, Background 2 bên, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1. 
Mobile gồm: Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2. 
Crystal sticky trên PC & Mobile, set freq. cap 2
Thời gian hiển thị banner: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner 



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC 

chiết khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Talkshow World Cup đặc biệt | VÒNG BẢNG 310,000,000 20% 247,500,000

Phát Mega livestream trên Website 24h -
Combo Bóng đá - Thể thao

Vị trí trên PC: Top Billboard (1920x270)
Gói

độc quyền 
trong 1 giờ

1
60,000,000 60,000,000 

10%
54,000,000 

Vị trí trên MB: Top MB kích thước lớn (320x180)

Livestream Talkshow

Phát livestream video Talkshow (*) trên Fanpage Bóng đá 24H, kèm 
hashtag tên & thông điệp của nhãn hàng
Lưu ý: video talkshow sẽ được hiệu chỉnh phù hợp để đảm bảo quy 
định bản quyền của giải đấu & theo quy định của 24H 

Post 1 40,000,000
40,000,000 

20% 32,000,000

Box dẫn dắt, giới thiệu về bài viết talkshow
Tạo banner box gắn cuối bài viết bóng đá hoặc thể thao bất kỳ do 
24H chủ động điều phối
Bài viết gắn box có thể không phủ layout banner của nhãn hàng. 

Bài 8 5,000,000 40,000,000 100% 0



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết 

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Share social fanpage 15,000,000 35% 9,750,000

Share social fanpage

Post truyền thông trước ngày on-air: (dang ảnh, thông báo về 
nhân vật, chủ đề, ngày giờ có talkshow). Post có gắn hashtag 
nhãn hàng

Post 2 5,000,000 10,000,000 35% 6,500,000

Post share link bài bài Talkshow chính, gắn hashtag nhãn hàng Post 1 5,000,000 5,000,000 35% 3,250,000

Chi phí sản xuất 47,000,000 0% 47,000,000

[ĐẶC BIỆT] KOLs VIP
BTV/ BLV theo danh sách 24h sắp xếp.
Trường hợp khách hàng muốn khách mời khác, chi phí chi trả 
cho KOLs sẽ thay đổi tùy tình hình thực tế.

Gói 1 30,000,000 30,000,000 0% 30,000,000

Sản xuất Kịch bản, Quay, dựng, biên tập video, Chi phí viết bài Gói 1 10,000,000 10,000,000 0% 10,000,000

Chi phí khác [Tặng] Hậu kì,  thiết kế backdrop có Brand Logo của nhãn hàng Gói 1 2,000,000 2,000,000 0% 2,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết khấu

(-VAT)

Chi phí sản xuất 47,000,000 0% 47,000,000

Chi phí vận hành
live stream

Vận hành + theo dõi livestream

Gói 1
5,000,000 5,000,000 

0%
5,000,000 

Phí hosting, đường truyền Phí hosting, đường truyền + Tích hợp kỹ thuật vào quảng cáo

Chi phí testing Chi phí test/fix lỗi, đường truyền trước khi phát sóng

Quà tặng dành cho nhãn hàng mua 100% giá trị gói tài trợ trên 32,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Banner layout bên lề World Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển thị
đồng thời trên Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ
cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 2 16,000,000 32,000,000 100% 0



Thời gian dự kiến: từ 19/11 đến 19/12/2022

Tổng giá trị quyền lợi: 666.000.000 VND 

% chiết khấu:   
Chưa bao gồm VAT

Premium banner trang chủ PC & Mobile

Tài trợ Talkshow đặc biệt xoay quanh 01 trận đấu
bất kỳ tại vòng Tứ kết hoặc Bán kết World Cup (*)

(*) Trận đấu sẽ do 24H chủ động tư vấn dựa trên sức hút truyền
thông & lịch sử đối đầu của 02 đội bóng



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Trang chủ PC & Mobile 120,000,000 30% 84,000,000

Premium 
background

Banner hiển thị trang chủ PC, gồm các vị trí: Phải 1, Background hai bên. 
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 1000 60,000 60,000,000 30% 42,000,000

Mobile layout

Banner hiển thị trang chủ Mobile, gồm các vị trí: Top 320x100, Trung tâm 1, 
Trung tâm 2
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 1000 60,000 60,000,000 30% 42,000,000

Tab Talkshow & đường dẫn truyền thông 50,000,000 100% 0

Tab Talkshow

Mở tab Talkshow có gắn logo nhãn hàng. Vị trí hiển thị: menu ngang và menu dọc tại
chuyên mục bóng đá trên PC/Mobile và trong tab sự kiện World Cup. 
Tab dẫn trực tiếp về bài Talkshow chính do nhãn hàng tài trợ
Thời gian hiển thị: 5 ngày

Gói 1 20,000,000 20,000,000 100% 0

Banner truyền thông 
Talkshow 

Banner truyền thông về chương trình talkshow có gắn logo của nhãn hàng 
Vị trí & thời gian chạy: do 24H linh động điều phối
KV banner do 24H cân đối dựa trên nền KV của nhãn hàng

Gói 1 30,000,000 30,000,000 100% 0



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Talkshow World Cup đặc biệt | VÒNG TỨ KẾT HOẶC BÁN KẾT 370,000,000 18% 304,500,000

Bài dẫn dắt Talkshow

Đăng 2 bài trước thời điểm đăng bài talkshow. Vị trí đăng bài do Ban ND quyết định
Bài phủ toàn bộ banner layout của khách hàng:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky trên PC & Mobile, set freq. cap 2
Thời gian hiển thị banner: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner 

Gói 1 230,000,000 230,000,000 5% 218,500,000

Bài Tallkshow chính 
(đăng vị trí đầu mục bóng 
đá)

Preroll 15s hiển thị độc quyền trước nội dung chính Talkshow do nhãn hàng tài trợ

Logo nhãn hàng trên backdrop talkshow 

MC nhắc đến tên nhãn hàng & thông điệp (nếu phù hợp) trong bài Talkshow chính

Thông điệp & lời cảm ơn nhãn hàng được lồng ghép trong đoạn nội dung cuối bài

Postroll 15s hiển thị độc quyền sau khi kết thúc nội dung chính Talkshow

Bộ banner layout phủ đồng bộ trong bài Talkshow do nhãn hàng tài trợ. 
PC gồm: Masthead KT lớn, Phải 1, Background 2 bên, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1. 
Mobile gồm: Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2. 
Crystal sticky trên PC & Mobile, set freq. cap 2
Thời gian hiển thị banner: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner 



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC 

chiết khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Talkshow World Cup đặc biệt | VÒNG TỨ KẾT HOẶC BÁN KẾT

Phát Mega livestream trên Website 24h -
Combo Bóng đá - Thể thao

Vị trí trên PC: Top Billboard (1920x270)
Gói

độc quyền 
trong 1 giờ

1
60,000,000 60,000,000 

10%
54,000,000 

Vị trí trên MB: Top MB kích thước lớn (320x180)

Livestream Talkshow

Phát livestream video Talkshow (*) trên Fanpage Bóng đá 24H, kèm 
hashtag tên & thông điệp của nhãn hàng
Lưu ý: video talkshow sẽ được hiệu chỉnh phù hợp để đảm bảo quy 
định bản quyền của giải đấu & theo quy định của 24H 

Post 1 40,000,000
40,000,000 

20% 32,000,000

Box dẫn dắt, giới thiệu về bài viết talkshow
Tạo banner box gắn cuối bài viết bóng đá hoặc thể thao bất kỳ do 
24H chủ động điều phối
Bài viết gắn box có thể không phủ layout banner của nhãn hàng. 

Bài 8 5,000,000 40,000,000 100% 0



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết 

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Share social fanpage 15,000,000 35% 9,750,000

Share social fanpage

Post truyền thông trước ngày on-air: (dang ảnh, thông báo về 
nhân vật, chủ đề, ngày giờ có talkshow). Post có gắn hashtag 
nhãn hàng

Post 2 5,000,000 10,000,000 35% 6,500,000

Post share link bài bài Talkshow chính, gắn hashtag nhãn hàng Post 1 5,000,000 5,000,000 35% 3,250,000

Chi phí sản xuất 47,000,000 0% 47,000,000

[ĐẶC BIỆT] KOLs VIP
BTV/ BLV theo danh sách 24h sắp xếp.
Trường hợp khách hàng muốn khách mời khác, chi phí chi trả 
cho KOLs sẽ thay đổi tùy tình hình thực tế.

Gói 1 30,000,000 30,000,000 0% 30,000,000

Sản xuất Kịch bản, Quay, dựng, biên tập video, Chi phí viết bài Gói 1 10,000,000 10,000,000 0% 10,000,000

Chi phí khác [Tặng] Hậu kì,  thiết kế backdrop có Brand Logo của nhãn hàng Gói 1 2,000,000 2,000,000 0% 2,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết khấu

(-VAT)

Chi phí sản xuất 47,000,000 0% 47,000,000

Chi phí vận hành
live stream

Vận hành + theo dõi livestream

Gói 1
5,000,000 5,000,000 

0%
5,000,000 

Phí hosting, đường truyền Phí hosting, đường truyền + Tích hợp kỹ thuật vào quảng cáo

Chi phí testing Chi phí test/fix lỗi, đường truyền trước khi phát sóng

Quà tặng dành cho nhãn hàng mua 100% giá trị gói tài trợ trên 64,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Banner layout bên lề World Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển thị
đồng thời trên Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ
cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 4 16,000,000 64,000,000 100% 0



Thời gian dự kiến: từ 19/11 đến 19/12/2022

Tổng giá trị quyền lợi: 822.000.000 VND 

% chiết khấu:   
Chưa bao gồm VAT

Premium banner trang chủ PC & Mobile

Tài trợ Talkshow đặc biệt xoay quanh trận đấu Chung kết



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Trang chủ PC & Mobile | Hạng mục bắt buộc 180,000,000 33% 120,000,000

Premium 
background

Banner hiển thị trang chủ PC, gồm các vị trí: Phải 1, Background hai bên. 
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 1000 60,000 60,000,000 30% 42,000,000

Mobile layout

Banner hiển thị trang chủ Mobile, gồm các vị trí: Top 320x100, Trung tâm 1, 
Trung tâm 2
Lượng chạy trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ do 24H chủ động điều phối chính. 
(Không áp dụng các loại target hay set freq. cap)

CPM 2000 60,000 120,000,000 35% 78,000,000

Tab Talkshow & đường dẫn truyền thông 80,000,000 100% 0

Tab Talkshow

Mở tab Talkshow có gắn logo nhãn hàng. Vị trí hiển thị: menu ngang và menu dọc tại
chuyên mục bóng đá trên PC/Mobile và trong tab sự kiện World Cup. 
Tab dẫn trực tiếp về bài Talkshow chính do nhãn hàng tài trợ
Thời gian hiển thị: 5 ngày

Gói 1 20,000,000 20,000,000 100% 0

Banner truyền thông 
Talkshow 

Banner truyền thông về chương trình talkshow có gắn logo của nhãn hàng 
Vị trí & thời gian chạy: do 24H linh động điều phối
KV banner do 24H cân đối dựa trên nền KV của nhãn hàng

Gói 1 60,000,000 60,000,000 100% 0



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Talkshow World Cup đặc biệt | VÒNG BẢNG 420,000,000 16% 352,000,000

Bài dẫn dắt Talkshow

Đăng 2 bài trước thời điểm đăng bài talkshow. Vị trí đăng bài do Ban ND quyết định
Bài phủ toàn bộ banner layout của khách hàng:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky trên PC & Mobile, set freq. cap 2
Thời gian hiển thị banner: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner 

Gói 1 280,000,000 280,000,000 5% 266,000,000

Bài Tallkshow chính 
(đăng vị trí đầu mục bóng 
đá)

Preroll 15s hiển thị độc quyền trước nội dung chính Talkshow do nhãn hàng tài trợ

Logo nhãn hàng trên backdrop talkshow 

MC nhắc đến tên nhãn hàng & thông điệp (nếu phù hợp) trong bài Talkshow chính

Thông điệp & lời cảm ơn nhãn hàng được lồng ghép trong đoạn nội dung cuối bài

Postroll 15s hiển thị độc quyền sau khi kết thúc nội dung chính Talkshow

Bộ banner layout phủ đồng bộ trong bài Talkshow do nhãn hàng tài trợ. 
PC gồm: Masthead KT lớn, Phải 1, Background 2 bên, Phải 2, Trôi ngữ cảnh, Hot 1. 
Mobile gồm: Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2. 
Crystal sticky trên PC & Mobile, set freq. cap 2
Thời gian hiển thị banner: xuyên suốt 30 ngày kể từ ngày lên banner 



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC 

chiết khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Talkshow World Cup đặc biệt | VÒNG BẢNG 310,000,000 25% 234,000,000

Phát Mega livestream trên Website 24h -
Combo Bóng đá - Thể thao

Vị trí trên PC: Top Billboard (1920x270)
Gói

độc quyền 
trong 1 giờ

1
60,000,000 60,000,000 

10%
54,000,000 

Vị trí trên MB: Top MB kích thước lớn (320x180)

Livestream Talkshow

Phát livestream video Talkshow (*) trên Fanpage Bóng đá 24H, kèm 
hashtag tên & thông điệp của nhãn hàng
Lưu ý: video talkshow sẽ được hiệu chỉnh phù hợp để đảm bảo quy 
định bản quyền của giải đấu & theo quy định của 24H 

Post 1 40,000,000
40,000,000 

20% 32,000,000

Box dẫn dắt, giới thiệu về bài viết talkshow
Tạo banner box gắn cuối bài viết bóng đá hoặc thể thao bất kỳ do 
24H chủ động điều phối
Bài viết gắn box có thể không phủ layout banner của nhãn hàng. 

Bài 8 5,000,000 40,000,000 100% 0



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết 

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Share social fanpage 15,000,000 35% 9,750,000

Share social fanpage

Post truyền thông trước ngày on-air: (dang ảnh, thông báo về 
nhân vật, chủ đề, ngày giờ có talkshow). Post có gắn hashtag 
nhãn hàng

Post 2 5,000,000 10,000,000 35% 6,500,000

Post share link bài bài Talkshow chính, gắn hashtag nhãn hàng Post 1 5,000,000 5,000,000 35% 3,250,000

Chi phí sản xuất 47,000,000 0% 47,000,000

[ĐẶC BIỆT] KOLs VIP
BTV/ BLV theo danh sách 24h sắp xếp.
Trường hợp khách hàng muốn khách mời khác, chi phí chi trả 
cho KOLs sẽ thay đổi tùy tình hình thực tế.

Gói 1 30,000,000 30,000,000 0% 30,000,000

Sản xuất Kịch bản, Quay, dựng, biên tập video, Chi phí viết bài Gói 1 10,000,000 10,000,000 0% 10,000,000

Chi phí khác [Tặng] Hậu kì,  thiết kế backdrop có Brand Logo của nhãn hàng Gói 1 2,000,000 2,000,000 0% 2,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết khấu

(-VAT)

Chi phí sản xuất 47,000,000 0% 47,000,000

Chi phí vận hành
live stream

Vận hành + theo dõi livestream

Gói 1
5,000,000 5,000,000 

0%
5,000,000 

Phí hosting, đường truyền Phí hosting, đường truyền + Tích hợp kỹ thuật vào quảng cáo

Chi phí testing Chi phí test/fix lỗi, đường truyền trước khi phát sóng

Quà tặng dành cho nhãn hàng mua 100% giá trị gói tài trợ trên 80,000,000 100% 0

[Quà tặng]
Banner layout bên lề World Cup 

Banner hiển thị trong tuyến bài xoay quanh sự kiện World Cup, hiển thị
đồng thời trên Website 24H:
PC: Masthead (KT lớn), Background trái & phải, Phải 1, Phải 2, Trôi ngữ
cảnh, Hot 1.
MB : Top 320x160, Inpage, Trung tâm 1, Trung tâm 2.
Crystal sticky chân trang hiển thị cả trên PC & MB, fre.cap 2

Bài 5 16,000,000 80,000,000 100% 0



Tổng giá trị quyền lợi: 967.200.000 VND 

% chiết khấu:   
Chưa bao gồm VAT

Thời gian dự kiến: từ 19/11 đến 19/12/2022

Quy định mua: bắt buộc mua 4 trận/booking (các trận đấu phải cách nhau ít nhất 3 
ngày, kể từ lúc kết thúc trận để đảm bảo triển khai các hạng mục truyền thông)

Landing page minigame phủ hình ảnh của nhãn hang

Box minigame tương tác trong bài viết, banner đặt tại
các vị trí VIP trên PC & Mobile 



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Minigame dự đoán tỉ số hoặc kết quả trận đấu 967,200,000 29% 682,880,000

Khởi tạo box 
Minigame

Tạo box tương tác, Xử lý giao diện Front End, quản trị Back End, xử lý kỹ thuật 
...

Gói 4 70,000,000 280,000,000 0% 280,000,000

Landing page riêng
cho Minigame

Landing page cập nhật các nội dung:
- Banner layout của khách hàng
- Thể lệ cuộc thi
- DS người trúng giải
Độc giả có thể tham gia Minigame trực tiếp trên landing page do 24H xây 
dựng Gói 4 7,000,000 28,000,000 0% 28,000,000

Quản trị & vận hành 
Minigame

Quản trị nội dung landing page & cập nhật, tổng hợp danh sách người tham 
gia Minigames, người trúng giải

Chi phí tối thiểu (hiện 
kim)

Chi phí tối thiểu hiện kim dành cho người chơi thắng cuộc. Trường hợp nhãn 
hàng trao quà bằng hiện vật hoặc eVoucher thì cần gửi thông tin trước đến 
24H để xác nhận và đảm bảo quà tặng trao cho người chơi

Gói 4 10,000,000 40,000,000 0% 40,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Minigame dự đoán tỉ số hoặc kết quả trận đấu

Banner mingame

Banner Premium Background trang chủ PC, gồm: Phải 1 và Background 
hai bên
Box tương tác & dự đoán tỉ số (cho phép người chơi điền trực tiếp)được 
thiết kế đặc biệt tại vị trí Phải 1 của bộ banner. Link dẫn trực tiếp về 
landing page Minigame do nhãn hàng tài trợ. Trung bình 
1000CPM/gói/trận

CPM 2400 78,000 187,200,000 35% 121,680,000

Banner Inpage xuyên trang trong chuyên mục trên Mobile 
Banner được thiết kế có box tương tác & dự đoán tỉ số (cho phép người 
chơi điền trực tiếp). Link dẫn trực tiếp về landing page Minigame do nhãn 
hàng tài trợ. Trung bình 1000CPM/gói/trận

CPM 4000 52,000 208,000,000 35% 135,200,000

Banner truyền thông về minigame

Banner Phải 1 xuyên trang trong chuyên mục PC
Banner truyền thông về Minigame, dẫn trực tiếp về landing page 
Minigame tài trợ. 

CPM 2000 12,000 24,000,000 100% 0

Banner Top 320x100 xuyên trang trong chuyên mục Mobile
Banner truyền thông về Minigame, dẫn trực tiếp về landing page 
Minigame tài trợ. 

CPM 4000 10,000 40,000,000 100% 0



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC 

chiết khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Minigame dự đoán tỉ số hoặc kết quả trận đấu

Box Minigame cuối bài viết Bóng đá (có
gắn logo của nhãn hàng)

Box Minigame cuối bài viết Bóng đá hoặc Thể thao bất kỳ
- Cho phép người chơi tham gia bình chọn, tương tác trực tiếp trên box. 
- Click vào vùng ảnh bất kỳ của box sẽ dẫn trực tiếp về landing minigame trên 
website mà nhãn hàng tài trợ
Bài viết KHÔNG phủ banner layout của nhãn hàng, đồng bộ trên PC & Mobile
Trung bình: 4 bài/trận 

Bài 12 5,000,000 60,000,000 35% 39,000,000

Box Minigame thông báo kết quả bình chọn - cuối bài viết Bóng đá hoặc Thể 
thao bất kỳ
Link dẫn trực tiếp về landing minigame trên website mà nhãn hàng tài trợ. 
Trung bình: 2 bài/trận 

Bài 8 5,000,000 40,000,000 100% 0

Social post Fanpage

Post truyền thông trên Fanpage Bóng đá 24H. Trung bình 2 post/gói/trận
Giới thiệu Minigame và dẫn về landing game do nhãn hàng tài trợ, kèm 
hashtag và caption
- Trước trận đấu 1 - 2 ngày: 01 post
- Trong trận đấu: 01 post

Post 8 5,000,000 40,000,000 35% 26,000,000

Post thông báo kết quả Minigame trên Fanpage Bóng đá 24H. Trung bình 1 
post/gói/trận
Giới thiệu Minigame và dẫn về landing game do nhãn hàng tài trợ, kèm 
hashtag và caption  (ko cam kết reach)

Post 4 5,000,000 20,000,000 35% 13,000,000



Thời gian dự kiến: từ 19/11 đến 19/12/2022

Tổng giá trị quyền lợi: 1.544.200.000 VND 

% chiết khấu:   
Chưa bao gồm VAT

Quy định mua: bắt buộc mua 4 trận/booking (các trận đấu phải cách nhau ít nhất 3 
ngày, kể từ lúc kết thúc trận để đảm bảo triển khai các hạng mục truyền thông)

Landing page minigame phủ hình ảnh của nhãn hàng

Box minigame tương tác trong bài viết, banner đặt tại
các vị trí VIP trên PC & Mobile 



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Minigame dự đoán tỉ số hoặc kết quả trận đấu 1,544,000,000 29% 1,052,000,000

Khởi tạo box 
Minigame

Tạo box tương tác, Xử lý giao diện Front End, quản trị Back End, xử lý kỹ thuật 
...

Gói 4 100,000,000 400,000,000 0% 400,000,000

Landing page riêng
cho Minigame

Landing page cập nhật các nội dung:
- Banner layout của khách hàng
- Thể lệ cuộc thi
- DS người trúng giải
Độc giả có thể tham gia Minigame trực tiếp trên landing page do 24H xây 
dựng Gói 4 10,000,000 40,000,000 0% 40,000,000

Quản trị & vận hành 
Minigame

Quản trị nội dung landing page & cập nhật, tổng hợp danh sách người tham 
gia Minigames, người trúng giải

Chi phí tối thiểu (hiện 
kim)

Chi phí tối thiểu hiện kim dành cho người chơi thắng cuộc. Trường hợp nhãn 
hàng trao quà bằng hiện vật hoặc eVoucher thì cần gửi thông tin trước đến 
24H để xác nhận và đảm bảo quà tặng trao cho người chơi

Gói 4 15,000,000 60,000,000 0% 60,000,000



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Minigame dự đoán tỉ số hoặc kết quả trận đấu

Banner mingame

Banner Premium Background trang chủ PC, gồm: Phải 1 và Background 
hai bên
Box tương tác & dự đoán tỉ số (cho phép người chơi điền trực tiếp)được 
thiết kế đặc biệt tại vị trí Phải 1 của bộ banner. Link dẫn trực tiếp về 
landing page Minigame do nhãn hàng tài trợ. Trung bình 
1000CPM/gói/trận

CPM 6000 78,000 468,000,000 35% 304,200,000

Banner Inpage xuyên trang trong chuyên mục trên Mobile 
Banner được thiết kế có box tương tác & dự đoán tỉ số (cho phép người 
chơi điền trực tiếp). Link dẫn trực tiếp về landing page Minigame do nhãn 
hàng tài trợ. Trung bình 1000CPM/gói/trận

CPM 6000 52,000 312,000,000 35% 202,800,000

Banner truyền thông về minigame

Banner Phải 1 xuyên trang trong chuyên mục PC
Banner truyền thông về Minigame, dẫn trực tiếp về landing page 
Minigame tài trợ. 

CPM 2000 12,000 24,000,000 100% 0

Banner Top 320x100 xuyên trang trong chuyên mục Mobile
Banner truyền thông về Minigame, dẫn trực tiếp về landing page 
Minigame tài trợ. 

CPM 4000 10,000 40,000,000 100% 0



Hạng mục Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá
Tổng TRƯỚC chiết 

khấu (-VAT)
% chiết

khấu
Tổng SAU chiết

khấu (-VAT)

Minigame dự đoán tỉ số hoặc kết quả trận đấu

Box Minigame cuối bài viết Bóng đá (có
gắn logo của nhãn hàng)

Box Minigame cuối bài viết Bóng đá hoặc Thể thao bất kỳ
- Cho phép người chơi tham gia bình chọn, tương tác trực tiếp trên box. 
- Click vào vùng ảnh bất kỳ của box sẽ dẫn trực tiếp về landing minigame trên 
website mà nhãn hàng tài trợ
Bài viết KHÔNG phủ banner layout của nhãn hàng, đồng bộ trên PC & Mobile
Trung bình: 4 bài/trận 

Bài 16 5,000,000 80,000,000 35% 52,000,000

Box Minigame thông báo kết quả bình chọn - cuối bài viết Bóng đá hoặc Thể 
thao bất kỳ
Link dẫn trực tiếp về landing minigame trên website mà nhãn hàng tài trợ. 
Trung bình: 2 bài/trận 

Bài 8 5,000,000 40,000,000 100% 0

Social post Fanpage

Post truyền thông trên Fanpage Bóng đá 24H. Trung bình 2 post/gói/trận
Giới thiệu Minigame và dẫn về landing game do nhãn hàng tài trợ, kèm hashtag 
và caption
- Trước trận đấu 1 - 2 ngày: 01 post
- Trong trận đấu: 01 post

Post 8 5,000,000 40,000,000 35% 26,000,000

Post truyền thông trên Fanpage Bóng đá 24H. Trung bình 1 post/gói/trận
Giới thiệu Minigame và dẫn về landing game do nhãn hàng tài trợ, kèm hashtag 
và caption

Post 4 5,000,000 20,000,000 100% 0

Post thông báo kết quả Minigame trên Fanpage Bóng đá 24H. Trung bình 1 
post/gói/trận
Giới thiệu Minigame và dẫn về landing game do nhãn hàng tài trợ, kèm hashtag 
và caption  (ko cam kết reach)

Post 4 5,000,000 20,000,000 35% 13,000,000



TÌM HIỂU
THỊ TRƯỜNG



Trang tổng hợp và cập nhật các bài
viết mới nhất xoay quanh

World Cup 2022

Hình ảnh minh họa cho trang listing sự kiện thể thao nổi bật. 
Giao diện sẽ có thể thay đổi theo thời điểm thực tế

Box nổi bật của sự kiện tại trang chủ PC & Mobile
(ảnh minh họa trên PC)

Trang listing sự kiện PC & Mobile
(ảnh minh họa trên PC)



Premium Background PC –
Trang chủ 24h

Mobile Layout –
Trang chủ 24h

Trung
tâm 1

Trung
tâm 2

Trung tâm 1

Trung  tâm 2
Phải 1

TOP



Trung
tâm 1

Trung  tâm 1

Trung tâm 2

Trang bài viết Website 24H

masthead

masthead



Trung
tâm 1

Trung  tâm 1

Trang bài viết Website 24H

STICKY



Trung
tâm 1

Trung  tâm 1

Trang bài viết App Viva24H

TOP

Onpage

Trung tâm 1



Video quảng cáo hiển thị trước khi độc giả
xem nội dung chính.

01

02
Cơ hội tiếp cận gần hơn với hàng triệu
độc giả Việt Nam, theo dõi màn trình
diễn của đội tuyển nước nhà. 



Logo nhãn hàng hiển thị
ở màn hình MC giới thiệu đầu

Clip 1 phút Bóng đá



Preroll & Postroll ads hiển thị ĐỘC QUYỀN ở đầu & cuối video trong
Clip 1 phút Bóng đá



Logo nhãn hàng hiển thị ĐỘC QUYỀN ở video trong Clip 1 phút Bóng đá



Banner Layout của nhãn hàng đồng bộ trên
Trang bài viết PC & Mobile



Phát Mega livestream trên Website 24h
Combo Bóng đá - Thể thao

Vị trí trên PC: Top Billboard (1920x270)

Vị trí trên MB: Top MB kích thước lớn (320x180)



Landing page minigame phủ hình ảnh của
nhãn hàng

Box minigame tương tác trong bài viết, 
banner đặt tại các vị trí VIP trên PC & Mobile 



TRỤ SỞ
Tầng 12 – Tòa nhà Geleximco – 36 
Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa,
Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

CHI NHÁNH
Tầng 7 - Toà nhà Việt Úc –
402 Nguyễn Thị Minh Khai,
P.5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


