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-------------

* Báo Nghệ An xuất bản hàng ngày: từ thứ Hai đến Chủ nhật (1 tuần 8 số). Báo hàng ngày
gồm 8 trang, trong đó 1 trang màu và 7 trang đen trắng, khổ 42 x 58cm. Báo cuối tuần in 8 trang, 4
màu khổ 29 x 42cm.
* Phát hành 14.000 tờ /kỳ, trên địa bàn 21 huyện, thành, thị của tỉnh Nghệ An, trao đổi các
tỉnh thành cả nước, tại thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội phát hành qua Hội đồng hương.

LOẠI BÁO DIỆN TÍCH KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ/KỲ
(ĐVT: VNĐ)

Nhật báo

1 trang 37,4cm x 52,1cm 20.000.000
2/3 trang 37,4cm x 34,4cm 14.000.000

1/2 trang 37,4cm x 25,9cm

28cm x 33,5cm 10.000.000

1/3 trang 28cm x 22cm

23,2cm x 27cm 8.000.000

1/4 trang
28cm x 17cm

18,5cm×26 cm 7.000.000

Diện tích (tương đương)
23,2cm x 14cm

13,7cmx 23cm

18,5cmx 18,5cm

5.000.000

Diện tích (tương đương)
18,5cm x 13cm

13,7cm×18 cm 4.000.000

Diện tích (tương đương) 13,7cm×16,5 cm 3.300.000
Diện tích (tương đương) 13,7cm×15 cm 2.700.000
Diện tích (tương đương) 13,7cm×12 cm 2.200.000

Diện tích (tương đương)
13,7cm×8,5 cm

9cm×13 cm
1.500.000

Diện tích (tương đương) 5,5cm×9 cm 650.000
Diện tích (tương đương) 4,5cm×9 cm 550.000
Diện tích (tương đương) 3,5cm×9 cm 450.000

Báo Cuối tuần
1 trang 26cm x 36,5cm 15.000.000
1/2 trang 26cm×18 cm 8.000.000

1/4 trang
20,5cm x 11cm

12,5cm×18 cm 4.000.000

Các chương trình thông báo mời thầu, tuyển nhân viên, chuyển trụ sở và
các thông báo khác:
- kích thước không quá 9cm× 10cm

- kích thước không quá 6,5cm× 9 cm

1.100.000

800.000

Lời cảm ơn, thông báo tin buồn (không quá 300 chữ) 200.000
Thông báo rao vặt, bán đất, tìm vật rơi (không quá 100 chữ) 200.000



Bài viết quảng bá các hoạt động, dịch vụ,
sản phẩm với nội dung không quá 1000
đến 1200 từ

Trang trong 3.000.000 đến 5.000.000
Trang nhất (tùy vị trí, diện
tích đăng) 7.000.000 đến 15.000.000

Tin hoạt động với nội dung không quá 500
đến 700 từ (tối đa 1 ảnh) Trang trong 2.000.000

Trang nhất 3.000.000
Các địa phương, đơn vị, ban ngành đặt bài
tuyên truyền

Trang trong 3.000.000
Trang nhất 5.000.000 đến 8.000.000

Các địa phương, đơn vị, ban ngành đặt trang tuyên truyền
5.000.000 đến 10.000.000

(tùy theo vị trí trang, tính chất
tuyên truyền)



BÁO GIÁ BANNER TRÊN BÁO NGHỆ AN ĐIỆN TỬ (baonghean.vn)
(Áp dụng từ 6/2022)

A.TRANG CHỦ
BẢN DESKTOP BẢN MOBILE

Large Skycraper
Kích thước: 728 x 90 (pixel)
Kinh phí: 50.000.000 đồng/tháng

Masthead Mobile A
Kích thước: 320x100 (pixel)
Kinh phí: 15.000.000 đồng/tháng

Banner ngang A_Vip 1
Kích thước: 728 x 90 (pixel)
Kinh phí: 8.000.000 đồng/tháng

Vip 1. Tin Thượng Viện
Kích thước: 320 x 100 (pixel)
Kinh phí: 7.000.000 đồng/tháng

Banner ngang A_Vip 2
Kích thước: 728 x 90 (pixel)
Kinh phí: 6.000.000 đồng/tháng

Vip 2. Trên mục Xây dựng Đảng/Suy
ngẫm/Đọc báo in/Kinh tế
Kích thước: 320x100 (pixel)
Kinh phí: 6.000.000 đồng/tháng

Banner ngang A_Vip3
Kích thước: 728 x 90 (pixel)
Kinh phí: 5.000.000 đồng/tháng

Vip 3. Trên mục Xã hội/Giáo dục/Pháp
luật/Phóng sự/Podcast
Kích thước: 320x100 (pixel)
Kinh phí: 5.000.000 đồng/tháng

Banner ngang A_Vip 4
Kích thước: 728 x 90 (pixel)
Kinh phí: 4.000.000 đồng/tháng

Vip 4. Trên mục Quốc tế/Thể thao/Giải trí/Vô
Xứ Nghệ
Kích thước: 320x100 (pixel)
Kinh phí: 4.000.000 đồng/tháng

Banner ngang A_Vip5
Kích thước: 728 x 90 (pixel)
Kinh phí: 3.000.000 đồng/tháng

Vip 5. Trên mục Bạn cần biết/ Lao
động/Truyền hình/ Bất động sản/Chuyển đổi
số
Kích thước: 320x100 (pixel)
Kinh phí: 3.000.000 đồng/tháng

Banner dọc A_Vip 1
Kích thước: 300 x 250 (pixel)
Kinh phí: 10.000.000 đồng/tháng
Banner dọc A_Vip 2
Kích thước: 300 x 250 (pixel)
Kinh phí: 6.000.000 đồng/tháng
Banner dọc A_Vip 3
Kích thước: 300 x 250 (pixel)
Kinh phí: 5.000.000 đồng/tháng

B. TRANG CHUYÊN MỤC

BẢN DESKTOP

Banner ngang B_ Top 1
Kích thước: 728 x 90 (pixel)
Kinh phí: 3.000.000 đồng/tháng
Banner dọc B _Top 1
Kích thước: 300 x 250 (pixel)
Kinh phí: 3.000.000 đồng/tháng



C. CÁC MỨC ƯU ĐÃI:

THỜI GIAN
ƯU ĐÃI

Từ 03 tháng
trở lên

Từ 06 tháng
trở lên

Từ 09 tháng
trở lên

Từ 12 tháng
trở lên

Khuyến mãi thêm thời gian
đăng tải banner tại vị trí tương
ứng

15 ngày 30 ngày 45 ngày 02 tháng

Khách hàng có nhu cầu đăng
tải banner thêm phiên bản
Mobile thì sẽ được hưởng mức
giá ưu đãi

Giảm 20%
đơn giá

Giảm 30%
đơn giá

Giảm 40%
đơn giá

Giảm 50%
đơn giá

- Hỗ trợ miễn phí: tư vấn, thiết kế nội dung, mỹ thuật, đồ họa logo hoặc banner cho
khách hàng.
- Không được trừ thời gian đăng miễn phí vào giá trị hợp đồng
- Dung lượng của mỗi banner không quá 15KB, ảnh dạng Gif, không dùng Flash.
- Banner sẽ được gắn kèm link vào web (hoặc trang quảng cáo mở rộng) của khách
hàng, hoặc trang chuyên mục/bài viết có nội dung tuyên /quảng cáo của khách hàng.
- Thời gian đăng tải banner lên Báo Nghệ An điện tử: sau 48 tiếng kể từ khi nhận được
banner của khách hàng.



BÁO GIÁ BÀI VIẾT TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ

LOẠI HÌNH MÔ TẢ GIÁ

Bài viết theo hình thức
E-magazine

- Nội dung:
Từ 1200 – 1500 chữ và tối đa 15 ảnh.
- Thiết kế đồ họa, mỹ thuật theo chủ đề, thông
điệp của bài viết.

5.000.000 đồng/ bài

Infographic
Thiết kế đồ họa thông tin dưới dạng thức thể
hiện các thông tin, dữ liệu bằng hình ảnh trực
quan

3.000.000 đồng/bài

Bài viết Tối đa 1.000 chữ và 03 ảnh 3.000.000 đồng/bài

Tin Tối đa 500 chữ và 02 ảnh 2.000.000 đồng/tin

Chùm ảnh Tối đa 07 ảnh 3.000.000 đồng/bài

Clip

Clip do Báo Nghệ An sản xuất.
(Tối đa 150 giây/clip đăng tải trên Báo điện
tử)

6.000.000 đồng đến
10.000.000 đồng/clip

Clip do khách hàng cung cấp 3.000.000 đồng/clip
Lưu ý:
1. Quảng cáo gia tăng – hiển thị vị trí nổi bật:
1.1)Vị trí Top 4 tin nổi bật:
- Hiển thị trong vòng 24h: 10.000.000 đồng/bài
- Hiển thị trong vòng 12h: 5.000.000 đồng/bài
- Hiển thị trong vòng 2h: 1.000.000 đồng/bài;
1.2) Vị trí Tin bài top 10: Hiển thị trong vòng 24h: 2.000.000 đồng/bài
1.3) Vị trí Tin Thượng viện hoặc Top nổi bật của một chuyên mục: 1.000.000 đồng/bài
* Ưu tiên khách hàng đăng ký bài sớm.
* Đối với vị trí Top 4 tin nổi bật hiển thị tối đa 01 bài còn vị trí Tin Thượng viện hiển
thị đồng thời tối đa 02 bài.
2. Đối với khách hàng đăng tải bài viết trên báo in và có nhu cầu đăng tải tiếp trên Báo
Nghệ An Điện tử sẽ được hưởng mức giá ưu đãi như sau:

SỐ LƯỢNG CHI PHÍ

01 bài viết 40% tổng chi phí bài viết trên báo in.

Trên 05 bài viết 20% tổng chi phí bài viết trên báo in.

3. Đối với khách hàng đăng tải bài viết trên điện tử và có nhu cầu đăng tải tiếp trên báo
in sẽ được hưởng mức giá 70% tính theo biểu giá báo in.
4. Yêu cầu: Khách hàng chuyển nội dung đăng cho Báo Nghệ An trước 03 ngày và tiến
hành làm các thủ tục thanh toán trước ngày đăng 01 ngày.
Ghi chú: - Giá trên đã bao gồm thuế trực tiếp. Hóa đơn xuất cho đơn vị là Hóa đơn
bán hàng mẫu số 02 GTTT3/001 do Cục Thuế Nghệ An cấp.

T/M BAN BIÊN TẬP
Phó Tổng Biên tập



Trần Hữu Nghĩa


