
 
 
 

BẢNG BÁO GIÁ 

QUẢNG CÁO TRÊN DIỄN ĐÀN SÀI GÒN 247 
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp 

Diễn đàn Sài Gòn 247 (https://sg247.com.vn/) kênh trao đổi thông tin hữu hiệu, là nơi các thành viên trao đổi kiến thức, kinh 

nghiệm, sản phẩm, dịch vụ liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, pháp luật, dân sinh… là cầu nối với người dân, nhà sản 

xuất với người tiêu dùng về các lĩnh vực như thị trường nông sản, thực phẩm, làm đẹp, hàng hóa, du lịch, địa ốc… 

Với mục tiêu hợp tác để quảng bá sản phẩm, đưa thông tin trực tiếp đến khách hàng, chúng tôi xin gửi Quý Doanh nghiệp bảng 

báo giá như sau: 
 

Loại hình Mô tả / Vị trí / Kích thước Đơn giá (VNĐ) 

 
 

Banner 

Top ( 1076 x 133px) 25.000.000/tháng 

Mid ( 708px) 15.000.000/tháng 

Right 30.000.000/tháng 

 

Bài PR 
Ghim trên trang chủ 24h 5.000.000/bài 

Không ghim trên trang chủ 3.000.000/bài 

 

Gói cơ bản 

 

Khách hàng gửi bài PR (10 bài viết) 

Không ghim trang chủ  

 

30.000.000/ 2 tháng 
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Gói nâng cao 

Bài đăng không giới hạn 

Khách hàng gửi bài PR (6 tháng) 

Không ghim bài trên trang chủ 

 
100.000.000 

***Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% . 

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

- Bài PR: không quá 1000 chữ + tối đa không quá 5 ảnh + 1 video do khách hàng cung cấp, áp dụng cho tất cả các chuyên mục. 

- Đối với tin ảnh: Tối đa 10 ảnh, tối thiểu 7 ảnh. 

- Đối với video (tuỳ vị trí xuất hiện mà tính như Bảng giá đăng bài PR): Video dài không quá 5 phút, dung lượng tối đa50MB. 

- Gắn link (hyperlink): Chỉ được gắn 1 link trong bài viết, thể hiện dưới dạng http:/www… 

- Diễn đàn Sài Gòn 247 có quyền kiểm duyệt, biên tập lại nếu bài đăng trái với tiêu chí Mạng xã hội và pháp luật hiện hành. 

 
Liên hệ: Phòng truyền thông – SG 247 

Địa chỉ: 192A Chu Văn An , Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

Hot: 0845.247.247 

Email: vp.saigon247@gmail.com 
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