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Tổng quan về Trangdangtin.com 
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Thông tin website 
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Visitors  
1,167,393 

Pageviews  
5,422,861 

Bounce rate  
49,60% 

Users  
527,580 

Time on site  
6:55 

* Thông tin từ Google Analytics 



Thông tin website 
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* Thông tin từ Google Analytics 

Phân bổ theo giới tính Phân bổ theo địa điểm 

NAM 
45.9% NỮ 

54,1% 

HÀ NỘI 

26 % HỒ CHÍ MINH 

45.9% 

KHÁC 
32 % 



Thông tin website 
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* Thông tin từ Google Analytics 

Phân bổ theo độ tuổi Phân bổ theo thiết bị 

25-34 

64 % 

18-24 
36 % 

Desktop 

78% 

Mobile 
22% 
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Báo giá gói truyền thông 

02 



Báo giá gói tin đăng lẻ 
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*Giá trên đã bao gồm 10% VAT 

 
 

Dịch vụ Chi tiết Đơn giá – VNĐ 
Đã bao gồm VAT Số tuần đăng  

Gói tin đăng lẻ 

Gói 3 tuần Miễn phí 3 tuần 

Gói 4 tuần 12.000 4 tuần 

Gói 5 tuần 15.000 5 tuần 

Gói 6 tuần 18.000 6 tuần 

Gói 7 tuần 21.000 7 tuần 

Gói 8 tuần 24.000 8 tuần 

Gói tin đăng lẻ là gì? 

https://huongdan.trangdangtin.com/knowledgebase/goi-tin-dang-le-la-gi/


Báo giá gói combo tin đăng lẻ 
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*Giá trên đã bao gồm 10% VAT 

 
 

Gói combo tin đăng lẻ là gì? 

Số lượng tin Số tuần 
đăng 

Số lượt đẩy 
tin 

Đơn Gía (VNĐ) – Đã bao 
gồm VAT Thời hạn sử dụng 

Gói 2 tin 

8 tuần 

5 30.000 15 ngày 

10 75,000 30 ngày Gói 10 tin 

Gói 30 tin 15 215,000 60 ngày 

Gói 50 tin 20 350,000 90 ngày 

Gói 100 tin 25 600,000 150 ngày 

https://huongdan.trangdangtin.com/knowledgebase/goi-combo-tin-dang-le-la-gi/


Báo giá gia hạn tin 
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*Giá trên đã bao gồm 10% VAT 

 
 

Hướng dẫn gia hạn tin 

Dịch vụ Chi tiết Đơn Gía (VNĐ)  
Đã bao gồm VAT 

Gia hạn tin 

Gói 1 tuần 3.000 

Gói 2 tuần 6.000 

Gói 3 tuần 9.000 

Gói 4 tuần 12.000 

Gói 5 tuần 15.000 

Gói 6 tuần 18.000 

Gói 7 tuần 21.000 

Gói 8 tuần 24.000 

https://huongdan.trangdangtin.com/knowledgebase/huong-dan-gia-han-tin/


Báo giá tin VIP 
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*Giá trên đã bao gồm 10% VAT 

Tin vip là gì? 

Loại Mô tả Gía (VNĐ) 

VIP1 
Thu hút 5 lần 
so với tin đăng 
thường 

• Tăng lượt xem gấp 5 lần tin thường. 
• Tin được đăng trong 2 tuần ở khu vực tin VIP 
• Xuất hiện tại vị trí đầu trang search, sau tin Supper Vip và khi vào chi tiết sản phẩm. 
• Được ưu tiên hiển thị dưới chân các tin đăng cùng quận huyện. 
• Tiêu đề Màu cam + Bôi đậm + icon HOT Màu cam. 
• Hạn sử dụng 6 tháng. 
• Tin VIP sẽ tự động đổi vị trí top trong 3 phút. Tin Vip sẽ trở thành tin thường sau khi hết hạn thuê. 
• Tin tự động được xuất bản không phải chờ duyệt (theo Quy định đăng tin) 
• Lượt xem dự kiến/ tin đăng: 300 lượt 
• Giá đã bao gồm VAT 10% 

150,000 

VIP2 
Thu hút 10 lần 
so với tin đăng 
thường 

• Tăng lượt xem gấp 10 lần tin thường. 
• Tin được đăng trong 4 tuần ở khu vực tin VIP 
• Xuất hiện tại vị trí đầu trang search, sau tin Supper Vip và khi vào chi tiết sản phẩm. 
• Được ưu tiên hiển thị dưới chân các tin đăng cùng quận huyện. 
• Tiêu đề Màu cam + Bôi đậm + icon HOT Màu cam. 
• Hạn sử dụng 6 tháng. 
• Tin VIP sẽ tự động đổi vị trí top trong 3 phút. Tin Vip sẽ trở thành tin thường sau khi hết hạn thuê. 
• Tin tự động được xuất bản không phải chờ duyệt (theo Quy định đăng tin) 
• Lượt xem dự kiến/ tin đăng: 600 lượt 
• Đã bao gồm VAT 10% 

300,000 

https://huongdan.trangdangtin.com/knowledgebase/tin-vip-la-gi/


Báo giá tin SVIP 

13 *Giá trên đã bao gồm 10% VAT Tin SVIP là gì? 

Loại Mô tả Gía (VNĐ) 

S-VIP1 
 Lượt xem dự kiến/ tin đăng: 
1000 lượt 

• Tăng lượt xem gấp 20 lần tin thường.  
• Tin được đăng trong 2 tuần ở khu vực tin SUPER VIP 
• Xuất hiện tại trang chủ , vị trí đầu trang search khi vào từng loại danh mục và trang chi tiết. 
• Được xuất hiện trên phiên bản Web mobile 
• Được ưu tiên hiển thị dưới chân các tin đăng cùng quận huyện. 
• Tiêu đề Màu Đỏ+ Bôi đậm + icon HOT Màu đỏ. 
• Tin SUPER VIP sẽ tự động đổi vị trí top trong 3 phút. Tin SUPER VIP sẽ trở thành tin thường sau khi hết hạn thuê. 
• Xây dựng uy tín và độ tin tưởng của khách hàng với môi giới và sản phẩm tốt. 
• Thúc đẩy doanh số và chăm sóc khách hàng 
• Hạn sử dụng 6 tháng. 
• Chèn 01 link bất kỳ dưới tin đăng. 
• Hỗ trợ Google Adwords 6 từ khóa. Top 1 Google 
• Tối ưu hóa bài viết chuẩn SEO 
• Ưu tiên kiểm duyệt tin nhanh 
• Lượt xem dự kiến/ tin đăng: 1000 lượt 
• Đã bao gồm VAT 10% 

600,000 

S-VIP2  
Lượt xem dự kiến/ tin đăng: 
2000 lượt 

• Tăng lượt xem gấp 40 lần tin thường.  
• Tin được đăng trong 4 tuần ở khu vực tin SUPER VIP 
• Xuất hiện tại trang chủ, vị trí đầu trang search khi vào từng loại danh mục và trang chi tiết. 
• Được xuất hiện trên phiên bản Web mobile 
• Được ưu tiên hiển thị dưới chân các tin đăng cùng quận huyện. 
• Tiêu đề Màu Đỏ+ Bôi đậm + icon HOT Màu đỏ. 
• Tin SUPER VIP sẽ tự động đổi vị trí top trong 3 phút. Tin SUPER VIP sẽ trở thành tin thường sau khi hết hạn thuê. 
• Xây dựng uy tín và độ tin tưởng của khách hàng với môi giới và sản phẩm tốt. 
• Thúc đẩy doanh số và chăm sóc khách hàng 
• Hạn sử dụng 6 tháng. 
• Chèn 01 link bất kỳ dưới tin đăng. 
• Hỗ trợ Google Adwords 6 từ khóa. Top 1 Google 
• Tối ưu hóa bài viết chuẩn SEO 
• Ưu tiên kiểm duyệt tin nhanh 
• Lượt xem dự kiến/ tin đăng: 2000 lượt 
• Đã bao gồm VAT 10% 

1,200,000 

https://huongdan.trangdangtin.com/knowledgebase/tin-supper-vip-la-gi/


Báo giá đẩy tin (Up tin) 
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*Giá trên đã bao gồm 10% VAT 

Đẩy tin là gì? 

Chuyên mục Tổng đài 
nhắn tin Giá đẩy tin  

Áp dụng cho tất cả chuyên mục.  
Không phân biệt đẩy tin VIP, SVIP, hay tin thông thường. 8779 15.000 VNĐ/ lần 

Thanh toán bằng phí tin nhắn SMS 

Chuyên mục 
Thanh toán qua các phương thức  
(Tài khoản ví TDT, Thẻ ATM, Thẻ 

Visa/Master/JCB) 

Áp dụng cho tất cả chuyên mục.  
Không phân biệt đẩy tin VIP, SVIP, hay tin thông thường. 5.000/lần 

Thanh toán bằng các phương thức khác 

https://huongdan.trangdangtin.com/knowledgebase/day-tin-la-gi/


Báo giá gói nâng cấp tài khoản 
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*Giá trên đã bao 
gồm 10% VAT 

Nâng cấp tài 
khoản là gì? 

Loại Mô tả Thời gian hiệu 
lực Gía (VNĐ) 

ACC SILVER 

• 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 
• Thời gian hiệu lực 2 tháng 
• 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 
• Đã bao gồm VAT 10% 

8 tuần 400.000 

ACC GOLD 

• 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 
• Thời gian hiệu lực 2 tháng 
• 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 
• Đã bao gồm VAT 10% 

8 tuần 750.000 

ACC 
DIAMOND 
 

• 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) 
• + 200 lần đẩy tin  
• + Tích hợp 100 tin đăng lẻ 
• Thời gian hiệu lực 2 tháng 
• 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 
• Đã bao gồm VAT 10% 

8 tuần 1.250.000 
 

https://huongdan.trangdangtin.com/knowledgebase/goi-nang-cap-tai-khoan-la-gi/
https://huongdan.trangdangtin.com/knowledgebase/goi-nang-cap-tai-khoan-la-gi/


Báo giá banner quảng cáo 

16 
*Giá trên đã bao gồm 10% VAT 

STT Loại Kích thước 1 Tháng 3 tháng 
(CK10%)  

6 tháng 
(CK15%)  

12 tháng 
(CK20%)  

Trang chủ 

1 A1 - Half banner left  364 x 54     1,500,000      4,050,000      7,650,000      14,400,000  

2 A2 - Half banner right  364 x 54     1,500,000      4,050,000      7,650,000      14,400,000  

3 B1 - Left Float  120x300     2,250,000      6,075,000    11,475,000      21,600,000  

4 B2 - Right Float  120x300     2,250,000      6,075,000    11,475,000      21,600,000  

5 B3 - Left Float  120x300     2,250,000      6,075,000    11,475,000      21,600,000  

6 B4 - Right Float  120x300     2,250,000      6,075,000    11,475,000      21,600,000  

7 C - Large 1 center  488X216     3,000,000      8,100,000    15,300,000      28,800,000  

8 C3 - VIP Middle top  488 x 160     1,000,000      2,700,000      5,100,000        9,600,000  

9 
E1 - Large 1 left (Share 3). This rate per 
banner  250x150        500,000      1,350,000      2,550,000        4,800,000  

10 
E2 - Large 2 left (Share 2). This rate per 
banner  250x300        750,000      2,025,000      3,825,000        7,200,000  

11 R - Ballon  260X230        750,000      2,025,000      3,825,000        7,200,000  

12 F1 - Article Bottom  738X103        500,000      1,350,000      2,550,000        4,800,000  

13 F2 - Sticky footer  980X250     1,500,000      4,050,000      7,650,000      14,400,000  

14 D - Article (There are 6 positions)  738X103     1,000,000      2,700,000      5,100,000        9,600,000  



Báo giá banner quảng cáo 
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*Giá trên đã bao gồm 10% VAT 

STT Loại Kích thước 1 Tháng 3 tháng 
(CK10%)  

6 tháng 
(CK15%)  

12 tháng 
(CK20%)  

Trang chi tiết 

1 F1 - Article Bottom  738X103   2,000,000     5,400,000  10,200,000    19,200,000  

2 D - Article (There are 2 positions)  738X103   2,000,000     5,400,000    10,200,000    19,200,000  

3 E1 - Large 1 left (Share 3). This rate per 
banner  250x150    500,000    1,350,000    2,550,000    4,800,000  

4 E2 - Large 2 left (Share 2). This rate per 
banner  250x300      500,000     1,350,000      2,550,000      4,800,000  

Chèn Text link 

1 Chèn text link phía cuối trang - footer 
Có tác dụng trên bản mobile app -      250,000        675,000      1,275,000      2,400,000  

2 Chèn text link trong bài viết 
Không có tác dụng trên bản mobile app -      200,000        540,000      1,020,000      1,920,000  



Báo giá gói bài viết PR 
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*Giá trên đã bao gồm 10% VAT 

Bài PR Cung cấp bởi Mô tả 
Xuất hiện 
trên 
Trang chủ 

Xuất hiện 
trên 
trang Tin 
tức 
 

Giá/bài 
(VND) 

Standard Khách hàng gửi • Bài sẽ hiển thị trên trang chủ trong vòng 1 ngày kể từ 
khi xuất bản. 

• Xuất hiện trên blog.trangdangtin.com 
• Sau đó sẽ hiển thị vĩnh viễn trong trang chuyên mục. 
• Được đăng trên toàn bộ hệ thống social 

trangdangtin.com 

1,000,000 

VIP Biên tập viên viết 4,000,000 

 
 

• Bài đăng có thể do khách hàng gửi hoặc Biên tập viên viết (có tính phí).  
• Bài không quá 700 từ, tối đa 3 ảnh, được phép để tối đa 2 link.  
• Ảnh không chứa logo thương hiệu cá nhân hay tổ chức.  
• Tiêu đề tối đa 70 kí tự, sapo tối đa 250 kí tự. 



Báo giá gói nạp tiền vào ví 
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*Giá trên đã bao gồm 10% VAT 

 
 

Tên gói Số tiền Nhận thêm 

PACK 2,000,000 2,000,000 

PACK 1,000,000 1,000,000 

PACK 500,000 500,000 

PACK 
 200,000 200,000 

PACK 100,000 100,000 

PACK 50,000 50,000 

Hướng dẫn sử dụng Tài khoản ví TDT 

https://huongdan.trangdangtin.com/knowledgebase/huong-dan-su-dung-vi-trangdangtin-com/
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Quy định chung  

03 



Quy định chung 
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Đơn giá đã bao gồm VAT 10%.  
Thời gian quảng cáo dưới 07 ngày được tính tròn 1 
tuần. Thời gian gửi banner: Trước 01 ngày đối với 
banner thường và 03 ngày với banner đặc biệt.  
Thiết kế đồ hoạ dạng JPG/GIF hoặc Flash.  
Quảng cáo dạng banner có kích thước nhỏ hơn 80KB 
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Phương thức thanh toán 

04 



Phương thức thanh toán 
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Thẻ cào điện thoại 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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