
Báo giá Desktop

Khoản mục Kích thước (px) Cơ chế Vị trí Đơn giá (VNĐ)

Super Masthead 1920x270
1100x250 Chia sẻ 3

Chia sẻ 3

Trang chủ 25.000.000/tuần

Trang chủ 45.000.000/tuầnBackground U 1920x1080

Demo

View

View

Chia sẻ 3 Trang chủ 20.000.000/tuầnLarge (1, 2, 3)
300x600
300x250

1920x1080 ; 1100x250
970x250 ; 970x90
300x600 ; 300x250

View

Chia sẻ 3 Trang chủ 15.000.000/ngàyCover page View

Chia sẻ 3 Trang chủ 20.000.000/tuần
Combo
Billboard (1, 2, 3)
Bottom

1100x250
970x250
970x90

View

Khoản mục Kích thước (px) DemoGhi chú

Large (1, 2, 3) 300x600
300x250 ViewXuyên trang

Hiển thị tại
bài chi tiết trang trong

Hiển thị tại
bài chi tiết trang trong

Hiển thị tại
bài chi tiết trang trong

Hiển thị tại
bài chi tiết trang trong

Sticky banner 1100x100
1100x600

View

Balloon Ad 300x250
480x270

View

Video instream (preroll) 6s 640x360

640x360

View

Video instream
(preroll) 15s/30s

Hiển thị tại
bài chi tiết trang trong480x270Outstream View

Hiển thị tại
bài chi tiết trang trong480x270Article video (tối đa 30s) View

Hiển thị tại bài chi tiết trang trongIn Image / Native Ad

Đơn giá (VNĐ/CPM)

15.000

Background U 1920x1080 ViewXuyên trang30.000

Super Masthead 1920x270
1100x250 ViewXuyên trang20.000

Đồng bộ
(Background U + Large 1)

1920x1080
300x600 ViewXuyên trang45.000

Combo
Billboard (1, 2, 3)
& Bottom

970x250
970x90 ViewXuyên trang15.000

Article banner 480x270 ViewHiển thị tại
bài chi tiết trang trong

15.000

60.000

35.000

45.000

60.000

30.000

40.000

Xem demo và giá

CPM

CPD

Báo giá Mobile

Khoản mục Kích thước (px) Cơ chế Đơn giá (VNĐ) Demo

Masthead 414x207 Chia sẻ 3 25.000.000/ tuần View

Breakpage 414x345

300x250
414x345

300x250
414x345

300x250
414x345

Chia sẻ 3 22.000.000/ tuần View

Large 1 Chia sẻ 3 20.000.000/ tuần View

Large 2 Chia sẻ 3 18.000.000/ tuần View

ViewLarge 3 Chia sẻ 3 12.000.000/ tuần

ViewCoverpage Chia sẻ 3 15.000.000/ ngày

Khoản mục Kích thước (px) Đơn giá
(VNĐ/CPM) Demo

Masthead 414x207 15.000 View

Standard logo 300x250 15.000 View

Pop up 480x960 95.000 View

Inpage 480x960

300x250

300x250
300x600

45.000 View

View

In Article Video 30.000

In Article Banner 20.000

In-Image standard Xem demo và giá

Ghi chú

Xuyên trang

Xuyên trang

Hiển thị trong folder
và bài chi tiết

Hiển thị trong bài chi tiết

Hiển thị trong bài chi tiết

Hiển thị trong bài chi tiết

Hiển thị trong bài chi tiết

Trang chủ
(CPD)

Chuyên mục
(CPM)

Ghi chú:

• Báo giá trên chưa bao gồm VAT.
• Cơ chế chia sẻ 3: tần suất xuất hiện của banner chiếm 33% trên tổng lượng inventory có tại vị trí đó.
• Banner được thiết kế dưới dạng JPEG, GIF có dung lượng tối đa 50kb hoặc dưới dạng HTLM5 (với hiệu ứng đơn giản), 
có dung lượng tối đa 100kb. Mặc định tắt tiếng.
•  Xuyên trang: Là banner được hiển thị tại các vị trí cùng kích thước từ trang chủ tới trang chuyên mục và trong bài viết 
(nếu có)
• Phí Target:
        - Thêm 10% khi target theo vùng miền (miền Bắc/miền Trung/miền Nam)
        - Thêm 20% khi target theo các tỉnh hoặc thành phố (TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng...)
        - Thêm 30% target từ khóa, chuyên mục (từ 5 chuyên mục trở lên)
• Rich Media (hiệu ứng đẩy trang, expand, video tracking, banner tương tác...): thêm 20% giá

(Áp dụng từ 01/02/2023)

https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/SuperMasthead.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/BGU_Home.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/BB_Bottom.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/Large.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/Coverpagehome.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/Article.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/Sticky.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_001/demo/BaoGia/2023/DemoNS/Balloon/
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/VideoInstream.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/Outstream.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/Article.html#article1
https://partner.fptad.com/vbrand/mediakit/
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/MB_Home.html#masthead
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/MB_Home.html#breakpage
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/MB_Home.html#large1
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/MB_Home.html#large2
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/MB_Home.html#large3
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/MB_Home.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/MB_detail.html#masthead
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/MB_detail.html#standardLogo
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/Popup.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/MB_detail.html#inpage
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/MB_detail.html#articleBanner
https://partner.fptad.com/vbrand/mediakit/
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/SuperMasthead.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/BGU_Home.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/BB_Bottom.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/Large.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/Sync.html


Báo giá Combo

Tên nhóm Kích thước (px) Cơ chế Giá Bid từ Site/Category

Combo CPM 1

Standard 2

970x250 ; 300x600
300x250 ; 480x270

414x207
Only Ngoisao

FO site
(VNE, Ngoisao e.VnE)

và các site

FO site
(VNE, Ngoisao e.VnE)

và các site

970x250 ; 300x600
300x250 ; 480x270

CPM

CPM

CPC

12.000

11.000

8.000Standard 3
970x250 ; 300x600
300x250 ; 480x270

414x207

Demo

View

View

View

Full networkCPM 7.000Combo CPM 2
970x250 ; 300X600
300x250 ; 480x270

414x207
View

Full networkCPC 5.000Combo CPC
970x250 ; 300x600
300x250 ; 414x207

728x90
View

Ghi chú:

• Hệ thống chủ động phân bổ tỷ trọng quảng cáo theo kích thước, chuyên mục và nền tảng trong phạm vi gói. Không 
cam kết hiển thị đủ các kích thước, các chuyên mục của gói, số lượng booking.
• Giá Bid từ: đây là giá mua khởi điểm thấp nhất, tùy thời điểm khách hàng có thể điều chỉnh giá mua để đạt được số 
lượng hiển thị mong muốn.
• Miễn phí set up retargeting với tập user trên 10.000 user (nếu khách hàng có nhu cầu)
• List site/chuyên mục có thể được mở rộng theo tiêu chí từng nhóm.
• Phí target:
        - Gói Standard và Combo thêm 10% giá nếu tách riêng nền tảng
        - Gói Standard và Combo chính không tính phí target
        - Gói Premium Vip và Premium có tính thêm phí target như cách tính mua banner trực tiếp
                + Thêm 10% khi target theo vùng miền miền Bắc miền Trung/ miền Nam)
                + Thêm 20% khi target theo tỉnh thành (TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương...)
• Cơ chế cài khung giờ cho chiến dịch
        - Đối với CPC không target khung giờ
        - Đối với CPM được target khung giờ từ 6 AM đến 23 PM
• Giá trên chưa bao gồm phí VAT.

https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/Combo/ComboHome.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/Combo/ComboHome.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/Combo/ComboHome.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/Combo/ComboHome.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/BaoGia/2023/DemoNS/Combo/ComboHome.html


Chương trình khuyến mãi:
Miễn phí Rich media

Áp dụng từ 01/01/2023 - 30/06/2023

Carousel

Nền tảng: PC & Mobile 

Kích thước (px): 300x600, 970x250 

Tối đa 12 sản phẩm, khách hàng có thể show nhiều sản phẩm hơn và kích thước lớn 
hơn, các thành phần phía ngoài trang trí vẫn dừng sau 10s trên PC, khu vực hiển thị 
phù hợp tại các zone large banner, các kích thước khác thông báo trước thiết kế 2 ngày.

Demo PC1 Demo PC2 Demo MB1 Demo MB2

Storyteller

Nền tảng: PC & Mobile 

Kích thước (px): 1920x270 (pc), 670x300, 670x376 (vùng outstream), 670x270 (article)
300x250 (mobile + pc), 300x600 (pc), 414x207 (mobile), 480x960 (mobile)
1100x90 (pc), 1100x250 (pc)

Tối đa 15 slide ảnh sản phẩm, dịch vụ
Có thể random thứ tự xuất hiện các sản phẩm.
Có thể gắn link riêng cho từng sản phẩm.

Demo PC1 Demo PC2 Demo MB1 Demo MB2

 Fluid
slide show
responsive

Nền tảng: PC

Kích thước (px): 1920x270

Tối đa 10 slide ảnh sản phẩm, với các tỷ lệ màn hình sản phẩm sẽ thể hiện như sau:
Màn hình từ 2k: show được 4, 5 sản phẩm 
Màn hình từ 1768 - 1920: show được 3 sản phẩm
Màn từ 1600: show được 2 sản phẩm
Màn từ 1100 - 1366: show 1 sản phẩm

Demo PC1

Background
slider

Nền tảng: PC

Kích thước (px): 1920x1080

Mỗi bên tối đa 3 sản phẩm
Kích thước mỗi sản phẩm không vượt quá 360x360.
Có nút Next/Previous để điều hướng slide. Có thể add link khác nhau cho từng sản phẩm.
Sản phẩm hiển thị đầy đủ với màn hình HD trở lên (1920x1080).
Khi chiều rộng màn hình không đủ để hiển thị hết chiều rộng sản phẩm (ví dụ màn hình 
laptop 1366x768) thì sản phẩm sẽ tự động trượt ngang để thấy hết sản phẩm.

Demo PC1 Demo PC2

Background U
dạng video

Nền tảng: PC

Kích thước (px): 1920x1080

Hình thức hoạt động: Tương tự Background U thông thường, khác biệt duy nhất là thay ảnh 
nền tĩnh bằng video.
Banner gồm 2 phần:
- Phần nền video: Dung lượng không quá 3.5mb. Hiệu ứng nhẹ nhàng, lặp lại liên tục.
- Phần nội dung (logo, text, float...): Dung lượng không quá 500kb. Hiệu ứng dừng sau 10s.
Banner có thể có float hoặc không tuỳ thuộc yêu cầu khách hàng.

Demo

Audio
creatives

Nền tảng: PC & Mobile

Kích thước (px): 300x500, 414x207, 414x345

Quảng cáo âm thanh kết hợp branding trên banner thường.
Thời lượng: 10s - 30s
Dung lượng không quá 1MB
Định dạng: MP3, OGG
Định dạng âm thanh ít nhất phải đạt 192 kbps

Demo PC Demo MB1 Demo MB2

Sphere

Nền tảng: PC

Kích thước (px): 400x400

• Hiển thị tại khu vực góc dưới phải màn hình tại vị trí balloon ad, sau 10s biến mất khi 
user không di chuột vào, nếu user di chuột vào sẽ dừng lại để có thể tương tác. 
• Định dạng quảng cáo có dạng hình cầu. Trong lần truy cập đầu tiên, một quảng cáo tự 
động xoay trên trục tung của nó trong một không gian đơn vị quảng cáo. Khi di chuột qua 
hoặc tự động hình cầu sẽ rời khỏi vị trí của nó di chuyển theo hướng bất kỳ (trái / phải - 
lên / xuống) và mở rộng đường kính của nó. 
• Người dùng có thể tương tác với biểu ngữ để tăng tốc biểu ngữ bằng con trỏ chuột.

Demo

 Fluid
slide show 

Nền tảng: PC & Mobile 

Kích thước (px): 1920x270, 970x250, 300x600

Tối đa 7 slide sản phẩm, dịch vụ

Demo

Format Mô tả chi tiết

Ghi chú:

• Chương trình khuyến mãi: miễn phí Rich media áp dụng từ 01/01/2023 - 30/06/2023.
Hết thời gian khuyến mãi đơn giá: giá vị trí banner + 20% phí Rich media.

LIÊN HỆ

Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch,
Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

024 7300 9999 (Ext: 4889 - 4567 - 4571)
Hotline: 090 293 9644

Hà Nội

Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower - số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

028 7300 9999 (Ext: 8891 - 8573 - 8526)
Hotline: 090 293 9644

Hồ Chí Minh

https://static.eclick.vn/html5/vs_001/ads/l/lazada/2022/03/07/00000/300x500/02/dfp/pc/std/fixed/index.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/ads/l/lazada/2022/04/22/00000/970x250/dfp/pc/std/fixed/index.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/ads/l/lazada/2022/04/22/00000/970x250/dfp/pc/std/fixed/index.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_001/ads/l/lazada/2022/03/14/00000/300x600/dfp/pc/std/fixed/index.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/ads/s/slidedemo/2022/03/31/00000/1920x270/dfp/pc/rmd/fixed/index.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_001/ads/s/sendofarm3/hn/2023/02/02/125598/300x600/dfp/pc/rmd/fixed/index.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_001/ads/s/sendofarm3/hn/2023/02/02/125598/1100x90/dfp/pc/rmd/fixed/index.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_001/ads/s/sendofarm3/hn/2023/02/02/125598/1100x250/dfp/pc/rmd/fixed/index.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_001/ads/s/sendofarm3/hn/2023/02/02/125598/670x270/dfp/pc/rmd/fixed/index.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_001/demo/2022/05/1105/04/
https://static.eclick.vn/html5/vs_010/demo/2022/06/1706/
https://static.eclick.vn/html5/vs_002/demo/2022/06/1706/sync/
https://static.eclick.vn/html5/vs_005/demo/2022/06/2906/07/
https://static.eclick.vn/html5/vs_001/ads/l/lazada/2022/08/12/0000/300x500/dfp/pc/std/fixed/index.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_001/ads/l/lazada/2022/08/12/0000/414x207/dfp/mobile/std/resp/index.html
https://static.eclick.vn/html5/vs_001/ads/l/lazada/2022/08/12/0000/414x345/dfp/mobile/std/resp/index.html
https://gallery.eclick.vn/#balloonad&balloon-standard&desktop&undefined&https://static.eclick.vn/html5/vs_004/ads/t/tpbank/2022/09/28/12345/400x400/dfp/pc/rmd/fixed/index.html

