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Gói ACC - Silver 
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* Giá trên đã bao gồm 10% VAT 

ACC - Silver Mô tả Thời gian hiệu lực Giá (VNĐ) 

• Tăng lượt xem gấp 10 lần tin thường 
• Được gắn huy hiệu Silver  trên tài khoản 
• Thúc đẩy doanh số và chăm sóc khách hàng 
 + 1 tin VIP1 trong 2 tuần (+ vào tài khoản ví TĐT) 
 + 100 lần đẩy tin  
 + Tích hợp 30 tin đăng lẻ 
•  Tin tự động được xuất bản không phải chờ duyệt. 
• Có nhân viên CSKH riêng theo dõi tối ưu tin đăng cho tài 

khoản Silver 

2 tháng 400,000 

 
 

 
 



Gói ACC - Gold 
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* Giá trên đã bao gồm 10% VAT 

ACC - Gold Mô tả Thời gian hiệu lực Giá (VNĐ) 

• Tăng lượt xem gấp 20 lần tin thường 
• Được gắn huy hiệu Gold trên tài khoản 
• Thúc đẩy doanh số và chăm sóc khách hàng 
 + 2 tin VIP2 trong 4 tuần (+ vào tài khoản ví TĐT) 
 + 200 lần đẩy tin  
 + Tích hợp 50 tin đăng lẻ 
• Tin tự động được xuất bản không phải chờ duyệt 
• Có nhân viên CSKH riêng theo dõi tối ưu tin đăng cho tài 

khoản Gold 
 

2 tháng 750,000 

 
 



Gói ACC - Diamond 
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* Giá trên đã bao gồm 10% VAT 

ACC – Diamond Mô tả Thời gian hiệu lực Giá (VNĐ) 

• Tăng lượt xem gấp 40 lần tin thường 
• Được gắn huy hiệu Diamond trên tài khoản 
• Thúc đẩy doanh số và chăm sóc khách hàng 
 + 2 tin SVIP trong 8 tuần (+ vào tài khoản ví TĐT) 
 + 400 lần đẩy tin  
 + Tích hợp 100 tin đăng lẻ 
• Tin tự động được xuất bản không phải chờ duyệt 
• Có nhân viên CSKH riêng theo dõi tối ưu tin đăng cho tài 

khoản Diamond 
 

 

2 tháng 1,250,000 

 
 



Phương thức thanh toán 
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Thẻ ATM/online banking Tiền mặt/chuyển khoản Thẻ tín dụng, ghi nợ 
quốc tế 
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Chuyển khoản: Số tài khoản Công ty 

STT Số tài khoản Ngân hàng Chủ tài khoản 

1 31910659 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) CÔNG TY TNHH TT QC CHÂN TRỜI MỚI  

• Nội dung chuyển khoản, quý khách vui lòng thực hiện theo cú pháp sau: Số mobile - Tên quý khách, Chúng tôi sẽ liên lạc ngay sau khi nhận được tiền trong tài 
khoản.  
 

• Ngoài ra nếu quý khách hàng cần sự trợ giúp nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại __________để được trợ giúp 

Phương thức thanh toán chuyển khoản 



Đăng nhanh 
Bán nhanh 
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO CHÂN TRỜI MỚI (NEW HORIZON) 
Địa chỉ DKKD: 146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM 

Thank you! 

Sales Department 

M: 0938945703  l   E: info@trangdangtin.com  l   A: 146 Bis Nguyen Van Thu, District 01. HCMC 

     www.trangdangtin.com 
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