
=======================================================================================

===================================== 

Địa chỉ: Tầng 3, số 14 đường Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Tel:   (+844). 3211 5643, 094 450 3456  - Fax: (+844). 3211 5643 

E-mail: sales@landtoday.net  - Website: www.landtoday.net  

                                   BÁO GIÁ BÀI VIẾT  

                & GÓI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TRỌN NĂM 
                                           
                                          http://www.landtoday.net  

 
* Bảng giá được áp dụng từ ngày 01/01/2013 

 

BÁO GIÁ 

(vnđ/bài) 
SỐ LƯỢNG CHỮ SỐ LƯỢNG ẢNH VỊ TRÍ  

2.000.000 < 500 1 Tin đăng tại trang chuyên mục. 

3.000.000 < 800 2 Bài đăng tại Top 1 trang chuyên mục. 

4.000.000 800-1.200 3 Bài đăng tại Top 6 tin Nổi bật trang chủ. 

4.000.000 800-1.200 1-5 

Bài thông tin dự án, hiển thị trong mục 4 

Dự án mới nổi bật chạy slide luân phiên 

tại trang Dự án, có hình ảnh và đường link 

ra trang chủ. 

Hiện thị trong 3 ngày tại vị trí 4 tin Dự án 

nổi bật, từ ngày thứ 4 nếu Khách hàng 

muốn tin dự án được tiếp tục hiển thị  tại 

vị trí này thì tính thêm chi phí 500.000 

vnd/ngày. 

5.000.000 800-1.200 3 

Bài đăng tại Top 3 tin Nổi bật trang chủ 

đồng thời tại Top 3 tin trang chuyên mục 

tương ứng với nội dung của tin bài PR. 

6.000.000 800-1.200 3 

Bài đăng tại Top 1 tin Nổi bật trang chủ và 

đồng thời tại Top 1 trang chuyên mục 

tương ứng với nội dung thông tin của bài 

PR. 

 

7.000.000 800-1.200 3 

Bài đăng tại Top tin Mới nóng có hình ảnh 

và đoạn giới thiệu ngay vị trí đầu tiên của 

trang chủ và đồng thời tại Top 1 trang 

chuyên mục tương ứng với nội dung thông 

tin của bài PR. 

 

900.000 < 1.000 5 

Tin đưa trong mục Bất động sản nổi bật 

Siêu thị online, hiển thị trong thời gian 15 

ngày. 

 

 
Ghi chú: 
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 

- Doanh nghiệp cung cấp nội dung, Landtoday biên tập lại, đối với những bài do yêu cầu phóng viên   

LandToday khai thác và viết bài theo chủ đề sẽ tính chi phí viết bài theo từng trường hợp cụ thể (2.000.000 – 

4.000.000 vnđ) 

 - Những bài PR có thêm những yêu cầu đặc biệt khác sẽ được báo giá cụ thể cho từng trường hợp. 

http://www.landtoday.net/


=======================================================================================

===================================== 

Địa chỉ: Tầng 3, số 14 đường Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Tel:   (+844). 3211 5643, 094 450 3456  - Fax: (+844). 3211 5643 

E-mail: sales@landtoday.net  - Website: www.landtoday.net  

BÁO GIÁ TRỌN GÓI DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG - PR TRÊN LANDTODAY 
(Gói dịch vụ sử dụng trong vòng 1 năm) 

 
 

 
*** 

- Khách hàng được đăng tin bài không giới hạn, bao gồm: Những tin bài liên quan đến hoạt động 

doanh nghiệp: lễ động thổ, khởi công, khai trương, chào bán, chương trình khuyến mại, sản phẩm 

mới,…và những bài quảng bá, giới thiệu thông tin dự án. 

- Gói bài PR không bao gồm quảng cáo banner, những banner quảng cáo phát sinh sẽ được tính theo 

hợp đồng cụ thể theo nhu cầu của khách hàng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gói 50 triệu 40 triệu 30 triệu 20 triệu 

Các hạng 
mục 

- Trọn gói các bài PR 

trong 1 năm: Doanh 

nghiệp cung cấp nội 

dung, Landtoday biên 

tập và đăng bài theo yêu 

cầu. 

- Tất cả các bài đưa lên 

Top tin Mới nóng trang 

chủ LandToday. 

- Doanh nghiệp được ưu 

tiên cử phóng viên đến 

các sự kiện do công ty 

tổ chức. 

- Ngoài ra, tên doanh 

nghiệp và các dự án của 

doanh nghiệp sẽ được 

ưu tiên nổi bật trong các 

bài báo mang tính chất 

nghiên cứu thị trường 

mang tính định hướng 

thị trường được nhiều 

độc giả quan tâm. 

- Doanh nghiệp được 

xuất hiện trong các hoạt 

động, sự kiện do 

LandToday tổ chức 

hoặc đồng tổ chức (nếu 

có). 

 

-Trọn gói các bài PR 

trong 1 năm: Doanh 

nghiệp cung cấp nội 

dung, Landtoday biên 

tập và đăng bài theo 

yêu cầu. 

-Tin xuất bản tại 

chuyên mục phù hợp. 

Doanh nghiệp được lựa 

chọn 6 bài tốt nhất để 

đưa lên mục Mới nóng  

trang chủ Landtoday. 

- Khách hàng được ưu 

tiên cử phóng viên đến 

các sự kiện do công ty 

tổ chức. 

 

- Trọn gói tin bài PR 

trong 1 năm: Doanh 

nghiệp gửi tin, 

Landtoday biên tập. 

- Tin xuất bản tại 

chuyên mục phù hợp. 

Doanh nghiệp được lựa 

chọn 3 tin bài tốt nhất 

để đưa lên mục mới 

nóng trang chủ 

Landtoday. 

Trọn gói tin bài PR 

trong 1 năm: Doanh 

nghiệp gửi tin, 

Landtoday biên tập.Tin 

xuất bản tại chuyên 

mục phù hợp, dưới 

dạng tin ngắn. 
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MINH HỌA VỊ TRÍ TIN BÀI PR TRÊN TRANG CHỦ 
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MINH HỌA VỊ TRÍ TIN BÀI PR TRÊN TRANG CHUYÊN MỤC 

 

 

 
 


