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Báo Giá Quảng Cáo HD Việt 
 

I. Video Ads 

Video Ads  

Vị trí Kích thước Yêu cầu file Thời gian Mô tả 
Đơn 

giá/CPM 

Pre - Roll 800x450 Mp4 15 Giây 
Clip quảng cáo xuất hiện 

ngay đầu phim 
50,000 

Mid Roll 800x450 Mp4 15 Giây 

Clip quảng cáo xuất hiện 
ở phút thứ 20 của phim 

và lập lại tiếp tục sau 

20 phút 

40.000 

Balloon  800x450 Mp4 15 Giây 

Clip quảng cáo xuất hiện 
Góc phải bên dưới 
màn hình mỗi khi 

refresh trang 

50,000 

 

II. Banner Ads 

 Banner Ads 

Vị trí Chia sẻ Kích thước Đơn giá 
Tuần/VNĐ 

Home Page Master Banner 1 1920x653 35,000,000 

Home  Banner M1 2 980x90 20,000,000 

Movie Page Right Banner B1 2 300x250 15,000,000 

Right Banner B2 2 300x250 10,000,000 

Top Banner 2 728x90 15,000,000 

Bottom Banner 2 728x90 10,000,000 

Movie Player Pause Banner * 3 800x450 10,000,000 

Drop Banner * 3 900x100 8,000,000 

Category Page Floating Right Banner 2 120x600 6,000,000 

Floating Left Banner 2 120x600 6,000,000 

III. Mobile Ads 

Mobile Ads 

Vị trí Kích thước Yêu cầu file Thời gian Mô tả 
Đơn 

giá/CPM 

TVC Mobile 640x360 Mp4 15 ~30 
Giây 

Clip quảng cáo xuất hiện  
khi xem phim trên các thiết bị 

mobile chạy hệ điều hành IOS & 

Android 3.0+  

(Cho phép skip quảng cáo đối với 
clip có độ dài trên 15 giây) 

60.000 
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IV. Dịch Vụ Hỗ Trợ: 

 Theo dõi, cập nhật tình trạng các chiến dịch quảng cáo đang chạy (24/7) 
 Thiết kế banner, encode video quảng cáo theo yêu cầu 

 Thiết lập và điều chỉnh các đối tượng khách hàng cần quảng cáo 

 Tham gia phối hợp tìm nguyên nhân & phương án khăc phục khi có sự cố 

 Tổng hợp báo cáo hiệu quả sau khi kết thúc từng chiến dịch quảng cáo 

 

V. Ghi Chú 

 Quy định chung: 

- Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của nhà nước Việt Nam. 

- Nội dung quảng cáo không được tuyên truyền phản động, chính trị, khiêu dâm dung tục,lừa 

đảo, phá hoại. 

- Trang đích (landing page) phải hoạt động ổn định.  

- Script code (nếu có) không được gây ảnh hưởng lên tương tác của người dùng và giao diện. 

- Thời gian tròn 7 ngày được tính là 1 tuần 

 

 Banner Ads: 

- Pause Banner: Banner quảng cáo xuất hiện khi bấm nút Pause.  

- Drop Banner: Banner quảng cáo xuất hiện 15 phút 1 lần, mỗi lần 20 giây.  

- Giá mua độc quyền vị trí banner = đơn giá x 2.8 đối với các vị trí chia sẻ 3, và đơn giá x2 đối với 

các vị trí chia sẻ 2 

- Chế độ cố định, chia sẻ theo user. Mỗi lượt xem chỉ xuất hiện 01 banner.  

- Các banner quảng cáo động không được chớp tắt quá nhiều. 

- Thiết kế đồ hoạ dạng JPG/GIF hoặc Flash có thêm dạng JPG/GIF dự phòng.  

 

 Video Ads: 

- Lượng CPM tối thiểu cho 1 hợp đồng là 500 CPM 

- Yêu cầu file : MP4, 15 giây , tối đa dung lượng 8Mb 

- 1 CPM = 1.000 impressions 

- Cho phép chọn quảng cáo xuất hiện theo từng danh mục phim, mặc định sẽ xuất hiện tất cả các 

danh mục 

 

 Mobile Ads: 

- Yêu cầu file: MP4, 15 ~ 30 giây, tối đa dung lượng 2Mb 

- 1CPM = 1.000 impression 

 

 Giá trên chưa bao gồm 10% VAT 

 Bảng báo giá quảng cáo có thể thay đổi mà không cần thông báo trước 
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VI. Vị trí quảng cáo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Video Ads 

Movie Player 

TVC - Mobile 
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Home page 

Movie page 
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