
TRÊN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 
& CÁC CHUYÊN TRANG
(Áp dụng trong năm 2018 - 2019)

DỊCH VỤ 
TRUYỀN THÔNG 
QUẢNG CÁO

BẢNG GIÁ

CHUYÊN TRANG



1.Báo giá
DỊCH VỤ ĐĂNG TIN/BÀI PR

Loại Mô tả Reatimes.vn

Chuyên trang
Bất động sản Du lịch

Đô thị mới
Địa ốc Phương Nam

Giá (VNĐ) Giá (VNĐ)Vị trí quảng cáo Vị trí quảng cáo

Loại 1
Tin nổi bật 
trang chủ

Loại 2
Tin mới nhất 
trang chủ 

Link bài + ảnh + tiêu đề bài 
viết xuất hiện tại vị trí tin nổi 
bật trang chủ, đồng xuất bản 
tại top 3 chuyên mục phù 
hợp trong 2h sau đó lùi dần.

Link bài + ảnh + tiêu đề bài 
viết xuất hiện tại vị trí tin 
mới nhất, đồng xuất bản tại 
top 3 chuyên mục phù hợp 
trong 2h sau đó lùi dần.

15.000.000

10.000.000

10.000.000Trang chủ
Trang chuyên mục 

Trang chủ
Trang chuyên mục 

Trang chủ
Trang chuyên mục 

CHUYÊN TRANG



Loại 3
Top 1  chuyên 
mục trên 
trang chủ 

Loại 4
Trang 
chuyên mục 

Link bài + ảnh + tiêu đề 
bài viết xuất hiện tại vị trí 
số 1 trên cate chuyên mục 
trên trang chủ tối thiểu 
2h rồi lùi dần.

Ảnh + sapo + tiêu đề bài 
viết xuất hiện tại vị trí 
top 3 bài viết trong trang 
chuyên mục phù hợp nội 
dung bài viết. 

8.000.000

5.000.000

6.000.000

3.000.000

Trang chủ
Trang chuyên mục 

Trang chủ
Trang chuyên mục 

Trang chủ
Trang chuyên mục 

Trang chủ
Trang chuyên mục 

CHUYÊN TRANG



l Chi phí viết bài mới: 2.000.000 VNĐ/bài (Bài thực hiện căn cứ trên tài liệu khách hàng gửi).
l Set thêm thời gian hiển thị ngoài trang chủ (Thêm 1h): Thêm 10% giá
l Thêm Video Clip: 2.000.000 VNĐ/1 lần/1 Clip.

l Đối với tin ảnh: Tối đa 10 ảnh, tối thiểu 7 ảnh.
l Đối với video: Video dài không quá 5 phút, dung lượng tối đa 50MB.
l Độ dài: Tất cả các tin bài có độ dài không quá 1200 từ và 6 ảnh minh họa (Trừ bài phóng sự ảnh).
l Quy định về gắn link (hyperlink): Chỉ được gắn 1 link trong bài viết, thể hiện dưới dạng http:/www…
l Ban biên tập có quyền biên tập lại tiêu đề và một số nội dung không phù hợp trước khi đăng.
l Nội dung thông tin yêu cầu gửi trước khi xuất bản tối thiểu 01 ngày làm việc.

2. Dịch vụ giá trị gia tăng trên bài viết:

3. Quy định chung đối với dịch vụ đăng tin bài PR:

CHUYÊN TRANG



TRANG CHỦ (Bản destop & mobile) 
DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Nội dung Reatimes

Chuyên trang
Bất động sản Du lịch

Đô thị mới
Địa ốc Phương Nam

Kích thước Kích thướcĐơn giá (VNĐ/Tuần) Đơn giá (VNĐ/Tuần)

Top Banner

Middle Banner 1

Middle Banner 2

Right Banner 1

Right Banner 2

Bottom Banner

600 x 75

820 x 82

820 x 82

300 x 250

300 x 600

980 x 80

1000 x 100

1000 x 100

1000 x 100

20.000.000

18.000.000

15.000.000

12.000.000

12.000.000

10.000.000

12.000.000

10.000.000

10.000.000

CHUYÊN TRANG



TRANG CHUYÊN MỤC (Bản destop & mobile)
DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Nội dung Reatimes

Chuyên trang
Bất động sản Du lịch

Đô thị mới
Địa ốc Phương Nam

Kích thước Kích thướcĐơn giá (VNĐ/Tuần) Đơn giá (VNĐ/Tuần)

Middle Banner

Top Banner

Right Banner 1

Right Banner 2

Sticky Banner

Right Banner 2

Bottom Banner

820 x 82

300 x 250

300 x 600

300 x 250

250 x 550

550 x 80

1000 x 100

360 x 500

1000 x 100

15.000.000

10.000.000

10.000.000

12.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

6.000.000

6.000.000

CHUYÊN TRANG



TRANG BÀI VIẾT (Bản destop & mobile)
DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Nội dung Reatimes

Chuyên trang
Bất động sản Du lịch

Đô thị mới
Địa ốc Phương Nam

Kích thước Kích thướcĐơn giá (VNĐ/Tuần) Đơn giá (VNĐ/Tuần)

Middle Banner

Under Article Banner

Left Banner 

Right Banner 1

Right Banner 2

Right Banner 3

Bottom Banner

820 x 82

600 x 75

300 x 250

300 x 250

300 x 600

300 x 600

880 x 100

1000 x 100

10.000.000

8.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

6.000.000

4.000.000

CHUYÊN TRANG



TRANG VIDEO (Bản destop & mobile)
DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Nội dung Reatimes

Chuyên trang
Bất động sản Du lịch

Đô thị mới
Địa ốc Phương Nam

Kích thước Kích thướcĐơn giá (VNĐ/Tuần) Đơn giá (VNĐ/Tuần)

Right Banner 300 x 250 5.000.000

CHUYÊN TRANG



TRANG SỰ KIỆN (Bản destop & mobile)
DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Nội dung Reatimes

Chuyên trang
Bất động sản Du lịch

Đô thị mới
Địa ốc Phương Nam

Kích thước Kích thướcĐơn giá (VNĐ/Tuần) Đơn giá (VNĐ/Tuần)

Middle Banner

Right Banner

820 x 82

300 x 600

820 x 82

600 x 75

5.000.000

5.000.000

6.000.000

4.000.000

CHUYÊN TRANG



DỊCH VỤ KHÁC

STT Gói dịch vụ Chi tiết Reatimes.vn
(VNĐ)

Chuyên trang
(VNĐ)

ReaMagazine1

Long-Form2

Là bài báo đa phương tiện với nội dung chuyên 
sâu, hình ảnh đẹp, được thiết kế độc đáo, sinh 
động để giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ; Quảng 
bá thương hiệu, thông tin hoạt động, hình ảnh 
lãnh đạo…

Là bài báo đa phương tiện với đề tài đặc sắc và 
mang tính thời sự, bài viết chứa nhiều thông tin và 
góc nhìn cá nhân của tác giả là những cây bút nổi 
tiếng cùng văn phong uyển chuyển, hấp dẫn. Nội 
dung lên đến 2000 - 3000 chữ, hình ảnh đẹp, sắc nét… 
để giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ; Quảng bá thương 
hiệu, thông tin hoạt động, hình ảnh lãnh đạo…

30.000.000

40.000.000 

30.000.000

40.000.000 

CHUYÊN TRANG



DỊCH VỤ KHÁC

STT Gói dịch vụ Chi tiết Reatimes.vn
(VNĐ)

Chuyên trang
(VNĐ)

Giao lưu 
trực tuyến

3 l Đăng banner và nêu tên trong bài dẫn giới thiệu 
về cuộc giao lưu trực tuyến, đăng trước 2 ngày 
giao lưu - vị trí tin mới nóng trang chủ, đồng xuất 
bản vị trí top 1 chuyên mục phù hợp;
l Đăng lại bài dẫn trên tin mới nóng trang chủ 1 
ngày trước ngày giao lưu;
l Tiến hành giao lưu trực tuyến trong 2h 
(vào giờ vàng) tại tòa soạn;
l Bài nội dung giao lưu trực tuyến với độc giả đặt 
trên tin mới nóng trang chủ trong suốt buổi giao lưu 
(2h), biên tập lại và lưu thêm 3h sau buổi giao lưu;
l Được cử đại diện tham gia giao lưu với độc giả;

50.000.000 50.000.000 

CHUYÊN TRANG



DỊCH VỤ KHÁC

STT Gói dịch vụ Chi tiết Reatimes.vn
(VNĐ)

Chuyên trang
(VNĐ)

Chuyên đề 
truyền thông

4

Infobox5

Là việc xây dựng các chuyên đề nội 
dung (Khoảng 4-7 bài/chuyên đề), tập 
trung giới thiệu, quảng bá về doanh 
nghiệp/thương hiệu/sản phẩm/hình 
ảnh lãnh đạo với nhiều góc nhìn hấp 
dẫn, sáng tạo.

Là việc tạo lập không gian thông 
tin có ích cho độc giả về các 
chuyên đề nội dung hoặc số liệu về 
một lĩnh vực cụ thể.

30.000.000 - 50.000.000
(Tùy số lượng bài và đề tài)

Phí khởi tạo: 40.000.000 VNĐ;

Phí duy trì: 30.000.000 VNĐ/
box/năm (Trên trang chủ và 
trang chuyên mục)

Phí khởi tạo: 30.000.000 VNĐ;

Phí duy trì: 20.000.000 VNĐ/
box/năm (Trên trang chủ và 
trang chuyên mục)

30.000.000 - 50.000.000
(Tùy số lượng bài và đề tài)

CHUYÊN TRANG



DỊCH VỤ KHÁC

STT Gói dịch vụ Chi tiết Reatimes.vn
(VNĐ)

Chuyên trang
(VNĐ)

Bình chọn, khảo sát, 
thăm dò dư luận

6 Là việc thăm dò, khảo sát ý kiến 
của độc giả.

40.000.000 VNĐ/quý
(Trên trang chủ và 
trang chuyên mục)

30.000.000 VNĐ/quý
(Trên trang chủ và 
trang chuyên mục)

CHUYÊN TRANG



l Đối với các dịch vụ ở mục I & II: Báo giá được áp dụng riêng 
cho Reatimes hoặc các chuyên trang theo từng hạng mục, nếu 
khách hàng có nhu cầu đăng đồng thời trên Reatimes và 01 
chuyên trang phù hợp thì giá đăng trên chuyên trang được 
tính là 50%/báo giá công bố của chuyên trang, nếu đăng đồng 
thời trên Reatimes và từ 02 chuyên trang trở lên thì giá đăng 
trên chuyên trang thứ nhất được tính là 50%/báo giá công bố 
của chuyên trang, từ chuyên trang thứ hai trở lên được tính là 
30%/báo giá công bố của chuyên trang,
l Đối với dịch vụ ở mục III: Được đăng trên Reatimes và xuất 
bản đồng thời trên 01 chuyên trang phù hợp, nếu Quý Khách 
hàng đăng đồng thời trên Reatimes và từ 02 chuyên trang trở 
lên thì giá đăng từ chuyên trang thứ hai trở lên được tính là 
30%/báo giá công bố của chuyên trang,
l Nếu quý khách hàng có nhu cầu về gói dịch vụ ngoài những 
dịch vụ trên thì có thể đàm phán trực tiếp,
l Quý khách hàng cần gửi tài liệu/thông tin để triển khai và 
chịu trách nhiệm về thông tin mình gửi.

BÁO GIÁ
 TRÊN 

CHƯA BAO GỒM

VAT

LƯU Ý

CHUYÊN TRANG



VỊ TRÍ BANNER TRÊN REATIMES



VỊ TRÍ BANNER TRÊN REATIMES



VỊ TRÍ BANNER TRÊN REATIMES



VỊ TRÍ BANNER TRÊN REATIMES



VỊ TRÍ BANNER TRÊN REATIMES



VỊ TRÍ BÀI PR TRÊN REATIMES



VỊ TRÍ BÀI PR TRÊN REATIMES



VỊ TRÍ BANNER TRÊN CÁC CHUYÊN TRANG

Top banner

Middle banner

Trang Chủ

Bottom banner

CÁC CHUYÊN TRANG



VỊ TRÍ BANNER TRÊN CÁC CHUYÊN TRANG

Top banner

Right banner

Trang Chuyên mục

Bottom banner

CÁC CHUYÊN TRANG



VỊ TRÍ BÀI PR TRÊN CÁC CHUYÊN TRANG

Tin nổi bật trang chủ

Top 1 chuyên mục 
trên trang chủ

Trang Chủ

CÁC CHUYÊN TRANG



VỊ TRÍ BÀI PR TRÊN CÁC CHUYÊN TRANG

Top 1 chuyên mục 
Trang Chuyên mục

CÁC CHUYÊN TRANG




