
TỈNH ỦY TÂY NINH
     BÁO TÂY NINH
                    *

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO TÂY NINH

Ban Biên tập Báo Tây Ninh trân trọng thông báo giá quảng cáo trên báo Tây Ninh số ra ngày 
thứ 2,4,6,7 như sau:

 * Số lượng phát hành:   15.000 tờ/kỳ

 * Khổ báo:                      29 cm x 41 cm

Nội dung

2 màu 4 màu
(trang quảng cáo số ra 

ngày thứ 7)(Trang A-B-C-D số ra 
ngày thứ 2, 4, 6, 7)

(Trang 12 số ra ngày 
thứ 2, 4, 6)

Nguyên trang  (10 dm2) 6.000.000 đ / kỳ 8.000.000 đ / kỳ 10.000.000 đ / kỳ

½ trang (5 dm2) 3.000.000 đ / kỳ 4.000.000 đ / kỳ 5.000.000 đ / kỳ

4 dm2 2.400.000 đ / kỳ

3,5 dm2 2.250.000 đ / kỳ

3 dm2 2.000.000 đ / kỳ

¼ trang - (2,50 dm2) 1.750.000 đ / kỳ 2.500.000 đ / kỳ 3.000.000 đ / kỳ

1/5 trang - (2 dm2) 1.400.000 đ / kỳ

1,5 dm2 1.000.000 đ / kỳ

1/8 trang - (1,25 dm2)   900.000 đ / kỳ

1/10 trang - (1,00 dm2)   750.000 đ / kỳ

2/3 dm2   500.000 đ / kỳ

1/2 dm2   375.000 đ / kỳ

1/3 dm2   250.000 đ / kỳ

Ghi chú: Trên 1/2 trang (5dm2): giá quảng cáo = diện tích x 600.000 đồng (áp dụng cho số báo 2 
màu).

* Đặc biệt: Quảng cáo chạy chân trang trên các trang nội dung (trừ trang 1), kích thước 2cm x 
27cm: 500.000 đồng/ chân trang/ kỳ/ 2 màu; 600.000 đồng/ chân trang/ kỳ/ 4 màu).

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT.
Quý cơ quan, Doanh nghiệp hoặc cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu quảng cáo, xin liên hệ 

Báo Tây Ninh, địa chỉ toà soạn số 221 đường 30/4, khu phố 2, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
Điện thoại: - (0276) 3822 322 - Email: quangcaobtn@ gmail.com
     - 0913.884.102 gặp Huỳnh Anh - Phó Trưởng phòng Hành chính - Trị sự
     - 0905.27.37.57 gặp Phương Hà


