
 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ - QUẢNG CÁO 
BÁO ĐIỆN TỬ NĂM 2021 

 (Giá áp dụng từ ngày 01/4/2021)

 2 Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí viết tin, bài. Chi phí này sẽ thoả thuận khi ký hợp đồng.
 3 Giá đăng video, clip nêu trên trên tayninhonline. Giá nêu trên chưa bao gồm chi phí thực hiện video. 
 4 Bảng giá trên chưa tính chi phí thực hiện video. Các trường hợp đặc biệt sẽ thoả thuận trước khi ký hợp đồng

I. Quảng cáo khi đăng tin, bài, giới thiệu doanh nghiệp trên tayninhonline 2

Vị trí Lượng chữ Giá

Trên 1 
chuyên mục 

cụ thể

Dưới 200 chữ 1.500.000

Từ 200-400 chữ 2.000.000

400-600 chữ 2.500.000

600-800 chữ 3.000.000

800-1.000 chữ 3.500.000

1.000-1.500 chữ 4.000.000

II. Quảng cáo thông qua việc đăng video, clip giới thiệu trên trang chủ tayninhonline 3
    

Thời lượng Giá Thời gian đăng/phát Vị trí

Dưới 1 phút 1.000.000

Cùng thời gian 

đăng bài

Clip kèm theo 

bài viết

1-2 phút 1.500.000

2-3 phút 2.000.000

Từ phút thứ 4 Cộng thêm 500.000/phút

III. Quảng cáo video giới thiệu sản phẩm, giới thiệu doanh nghiệp kèm theo bài viết trên 
trang chủ tayninhonline hoặc kèm theo bài 4 

Thời lượng Giá Ghi chú

Dưới 1 phút 3.000.000 Thời gian lưu giữ trên trang chủ 3 ngày

Từ 2-5 phút Cộng thêm 1.000.000/phút Thời gian lưu giữ trên trang chủ 3 ngày

Trên 5 phút 500.000/ phút Thời gian lưu giữ trên trang chủ 3 ngày

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị tính: đồng



 

IV. Thực hiện video

Thời lượng Giá tiền

Dưới 1 phút 5.000.000

1-2 phút 7.000.000

2-3 phút 10.000.000

3-4 phút 12.000.000

4-5 phút 14.000.000

Từ phút thứ 6 Cộng thêm 2.000.000/phút

V. Đặt banner trên tayninhonline

Vị trí Kích thước (pixcel) Giá

Vị trí đầu (1) 570 x 90 20.000.000

Banner phải trên (2,3,4) 300 x 250 10.000.000

Banner giữa trang (5,6,7,8) 250 x 250 8.000.000

Logo phải (9,10,11) 300 x 250 7.000.000

Banner giữa trang còn lại 
(12,13,14,15)

660 x 72 5.000.000

Vị trí cuối cùng (Thương hiệu DN) 
(16,17,18,19)

130 x 102 3.000.000

VI. Đăng logo, popup, chạy chữ và các chương trình khác trên tayninhonline
- Đăng logo trong chương trình truyền hình Online: 3.000.000 đồng/chương trình

- Chạy chữ trong chương trình truyền hình Online: 1.000.000 đồng /chương trình
- Thiệp chúc tết trên Báo in, online... mức giá từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng tuỳ theo 

(thời lượng/số chữ/số hình/số clip/tuỳ vị trí đặt).
- Đối với các chương trình truyền hình điện tử, livestream khác… mức giá từ 5.000.000 đồng - 

20.000.000 đồng/chương trình. /.

* Để thuận tiện trong quá trình hợp tác xin vui lòng liên hệ:
- Tổ Quảng cáo (Phòng HC-TS) Báo Tây Ninh,
- Địa chỉ: 221 đường 30/4, P. 2, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại 0276.3822.322 
- Email: quangcaobtn@ gmail.com
- Hoặc Nguyễn Thái Hòa (điện thoại: 0913.884.239).

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị tính: đồng/tháng



BANNER QUẢNG CÁO
525 X 125 PIXEL

BANNER QUẢNG CÁO
525 X 125 PIXEL
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