
 
BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN: 
- Khổ báo: 42cm x 58cm 
- Ngày phát hành: hàng ngày 

Diện tích 
Ngang x Cao (cm) 

 (cỡ chữ 10) 

Đăng trên trang thông tin - quảng cáo (tờ rời) Bài  PR 
đăng trên 

trang chính 
(tin bài) 

Quảng cáo sản phẩm, dịch vụ Bài PR 

Đen trắng hoặc 2 
màu 

4 Màu Đen trắng 
hoặc 2 
màu 

4 Màu Đen trắng 

1 trang (38,4 x 51,4)  40.000.000 43.000.000 44.000.000 47.000.000  
½ trang ngang (38,4 x 25,7)  20.000.000 22.000.000 22.000.000 24.000.000  
½ trang dọc (19,2 x 51,4)  24.000.000 26.000.000 26.000.000 28.000.000  
¼ trang dọc (19,2 x 25,7)  10.000.000 11.000.000 11.000.000 12.000.000  
¼ trang ngang (38,4 x 
12,85)  
hoặc chân trang (38,5 x 12) 

11.000.000 12.000.000 12.000.000 13.000.000 15.000.000 

1/8 trang dọc (19,2 x 13,25)  
1/8 trang ngang (38,4 x 6,4) 

5.000.000 6.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 

Chân trang (38,4 x 2)      4.000.000 
19 x 15  5.500.000 6.000.000   8.500.000 
19 x 9 hoặc 9 x 19  3.500.000 4.000.000   5.000.000 
14 x 15  4.500.000 5.000.000   6.500.000 
14 x 12  4.000.000 4.500.000   5.500.000 
14 x 8  2.500.000 3.000.000   3.500.000 
14 x 9 hoặc 9 x 14  3.000.000 3.500.000    
14 x 6  2.000.000 2.500.000    
14 x 3 hoặc 9 x 6 hoặc 9 x 5  1.000.000 1.500.000    
9 x 12  2.500.000 3.000.000    
9 x 9  2.000.000 2.500.000    
9 x 8 hoặc 9 x 7  1.500.000 2.000.000    
9 x 4 hoặc 4 x 9  hoặc 9 x 3 
hoặc 4 x 4 hoặc 4 x 6 

500.000 1.000.000    

Tin buồn, lời cảm 
ơn  tang lễ 

9 x 6 
9 x 12 

1.000.000     
1.500.000 

Rao vặt (mua bán, dịch vụ 
cá nhân….) 

Dưới 50 từ: 150.000 
50-100 từ: 200.000 

    

Tìm người nhà, trẻ lạc 150.000     
 

 

Kính gửi: Quý khách hàng
Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Khách hàng thông tin và biểu giá quảng cáo áp dụng cho năm 2016 như sau:

Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và có giá trị cho 1 lần đăng.
- Tin, bài viết tự giới thiệu do toà soạn biên tập theo văn phong của báo và sẽ được Tổng Biên tập duyệt nội dung 
trước khi kí hợp đồng.
- Chọn vị trí đặt quảng cáo: cộng thêm 10% giá.
- Kích thước khác biệt: cộng thêm 10% giá.
- Biểu giá chưa bao gồm chi phí thiết kế, ra phim ...
- Khi đến đăng ký quảng cáo vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân, Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy chứng
nhận sản phẩm hoặc Giấy phép quảng cáo (đối với lĩnh vực y tế , sức khỏe).
- Thời hạn đăng ký và hủy lịch: trước 15 ngày phát hành báo.
- Thời hạn giao mẫu quảng cáo: trước 7 ngày phát hành báo.


