
 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG XÃ HỘI NGƯỜI MUA NHÀ 
 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp 

Mạng xã hội Người mua nhà (http://nguoimuanha.vn) là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá, trao đổi thông tin… của 

cộng đồng những người mua bán nhà đất. Đây là kênh tin tức hiệu quả đóng góp cho các quyết định đúng đắn của người mua nhà khi 

tham gia giao dịch trên thị trường bất động sản. 

Với mục tiêu hợp tác để quảng bá sản phẩm dự án bất động sản, đưa thông tin trực tiếp đến cộng đồng người mua nhà, 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 > 5 bài  

 

 

Giảm 15% trên 

tổng giá  
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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 

 
Gói truyền 

thông dự án 

Theo kế hoạch truyền thông từ khi bắt đầu đến khi 

dự án bán hết hoặc CĐT không yêu cầu (tối đa 

trong vòng 3 năm) 

 
200.000.000 

***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 đa 50MB. 

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

- Nguoimuanha.vn 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 hợp tác truyền thông - Công ty Cổ phần phát triển truyền thông Thời Đại 

Địa chỉ: P704, Toà nhà Tuấn Hạnh Building, Số 82 Ngõ 116 Phố Nhân Hoà, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: 024.6686 9744 / Hotline: 098 693 1898 -  0879 73 9999 

Email: quangcao@nguoimuanha.vn 
 

 

NGƯỜI MUA NHÀ 
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