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BOX QUẢNG CÁO TẠI SIÊU THỊ ONLINE 

                    Giao dịch hiệu quả - Chi phí tiết kiệm 

1. Hình thức: 

Box quảng cáo dành riêng cho các tin giao dịch bất động sản: mua bán, cho thuê, 

nhượng quyền,… 

Kích thước: 300x250 px 

Mỗi box quảng cáo bao gồm 10 tin đăng hiển thị luân phiên từ 1-10, trên mỗi tin đều hiển 

thị  ảnh đại diện của tin hiển thị và thông tin cơ bản của tin. Ngoài ra, trên box quảng cáo 

có logo và tên của Sàn giao dịch. 

 

2. Quyền lợi của khách hàng:  

- Có 1 box quảng cáo trên trang thông tin bất động sản uy tín bậc nhất hiện 

nay 

- Sở hữu gian hàng riêng với chi phí tiết kiệm, thời gian đăng tin kéo dài 

- Chủ động quản lý tin đăng, có thể đăng nhiều tin cùng lúc (thuận tiện cho 

việc nhiều người trong cùng sàn bất động sản muốn đưa nhiều tin khác 

nhau) 

- Thông tin đưa lên mang độ tin cậy cao, hình thức đẹp, chuyên nghiệp 

(Luôn có Ban biên tập LandToday hỗ trợ phần biên tập tin khi cần thiết) 

- Không chỉ quảng bá tin giao dịch mà còn quảng bá và nâng cao thương 

hiệu của doanh nghiệp. 

3. Hướng dẫn:  

+ Tài khoản truy cập: Mỗi khách hàng sẽ được cấp tài khoản và truy cập vào tài khoản để 

quản  lý tin đăng của mình. Sau khi ký Hợp đồng thì tài khoản của khách hàng mới được kích 

hoạt theo thời gian khách hàng đăng ký: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng,… khi hết thời hạn 

tài khoản của khách hàng sẽ bị khóa.  
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+ Cơ chế đăng tin: Khách hàng có thể truy cập hệ thống của LandToday theo tài khoản được 

cấp và tự đưa tin mới lên, hạ tin cũ xuống tự  gắn logo chứng thực của LandToday, tự điều 

chỉnh các vị trí chạy slide của từng tin, Ban Biên tập Landtoday có thể vào để kiểm tra nội 

dung của tin. Nếu phát hiện tin đăng sai quy định hoặc tài sản đưa lên không đúng sự thật 

hoặc giao dịch mua bán, cho thuê những dự án bất động sản không có thực, Landtoday có 

quyền từ chối tin đăng này của khách hàng. 

Cùng một lúc, khách hàng có thể đưa 10 tin lên box quảng cáo. 

Vị trí của các box quảng cáo: các box sẽ chạy luân phiên từ vị trí thứ 1-10 phía bên phải màn 

màn hình, chuyên mục Siêu thị online của Landtoday. 

+ Để thực hiện box quảng cáo này, doanh nghiệp cần có hồ sơ trên Landtoday: 

 Hồ sơ bao gồm: Thông tin đầy đủ của doanh nghiệp, logo, 1 banner tĩnh kích thước 570 x 70 

px (tham khảo theo mẫu : 

http://landtoday.net/vn/doanhnghiep/hosodoanhnghiep/kddichvubds/24919/san-giao-dich-

bds-pro-partner.aspx  ) 

Nếu doanh nghiệp đã có hồ sơ trên Landtoday, có thể xem lại thông tin và cập nhật nếu muốn 

thông tin mới. Trong trường hợp chưa có hồ sơ trên Landtoday, vui lòng gửi thông tin doanh 

nghiệp như hướng dẫn ở trên. 

 

4.  Báo giá:  

Báo giá: 3,3 triệu/ box/ tháng, đã bao gồm VAT      
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HÌNH ẢNH MINH HỌA BOX QUẢNG CÁO 
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HÌNH ẢNH MINH HỌA TRANG TIN RIÊNG CỦA 1 SÀN GIAO DỊCH BĐS 

 

 


