
Thư ngỏ
Giới thiệu Giai phẩm Xuân Canh Tý 2020

Quyền lợi khách hàng tham gia Quảng cáo và 
truyền thông như sau:
 Giảm giá 50% cho khách hàng đăng quảng cáo Du 

lịch, Giải trí, Học hành, Tuyển dụng.

 Áp dụng khuyến mãi 10 trang tặng 1 và được cộng 
dồn quảng cáo nhật báo 

 Chính sách phát hành: Giảm đặc biệt 20% giá bìa 
cho các khách hàng đăng quảng cáo báo Xuân mua 
kèm thêm báo.

Hỗ trợ trên TTO: 
 Quảng cáo báo Xuân dạng bài viết PR: đăng 1 trang 

bài PR được post nội dung lên trang Cần biết hoặc 
chuyên mục phù hợp hoặc một bài PR tương tự trên 
trang Cần biết TTO

 Đăng 1/2 trang PR được post nội dung lên trang 
Cần biết

 Quảng cáo Xuân dạng PrintAd: đăng 1 trang 
và 1/2 trang được tặng banner phải kích thước 
300px * 600px lên trang chuyên mục phù hợp trong 
thời gian 1 tuần 

Hãy gọi cho chúng tôi để nhận được những ưu đãi 
tốt nhất.

Trân trọng kính mời.

TUỔI TRẺ CƯỜI XUÂN
Khổ báo: A4. In 4 màu trên giấy Couche láng
Số lượng phát hành: 120.000 bản

TRANG BÌA (Couche)
Bìa 2 - 3 (17,5cm x 25,5cm)  40
1 trang ruột (17,5cm x 25,5cm)  30
1/2 trang ruột (17,5cm x 12,5cm)  16

QUẢNG CÁO TUỔI TRẺ XUÂN
Khổ báo: A3 (26cm x 37,5cm)
In 4 màu trên giấy Couche láng
Số lượng phát hành: 200.000 bản

TRANG BÌA (Couche)
Bìa cuối (26cm x 37,5cm) 180
Bìa phụ 1 (26cm x 37,5cm)  150
Bìa 2, Bìa phụ 2 (26cm x 37,5cm)  130
Bìa 3, Bìa phụ 3-4 (26cm x 37,5cm)  110
Trang đầu xấp QC (26cm x 37,5cm)   66
Trang cuối xấp QC (26cm x 37,5cm)   63

TRANG RUỘT (Couche)
Nguyên trang (26cm x 37,5cm)  60
1/2 trang (26cm x 18,5cm)   35
1/4 trang (12,7cm x 18,5cm)  20
1/8 trang (12,7cm x 9cm)   12

Quý công ty có nhu cầu Quảng cáo và truyền thông trên ấn phẩm Xuân Canh Tý 2020 vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO
Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại : 028.3997.48.48 - Fax : 3997.49.49

Chị Mỹ Hường 0903.811.021 - Anh Trung Hiếu 0909.023.012
Email : tiepnhan@tuoitre.com.vn

và các Văn phòng Đại diện Quảng cáo Báo Tuổi Trẻ trên toàn quốc

  VP Miền Bắc: 72A Thụy Khuê , Q.Tây Hồ, Thủ đô Hà Nội. SĐT: 024.3847.3663 - 0933.698.111.
  VP Miền Trung: 09 Trần Phú, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng. SĐT: 0236.389.2650 - 0905.405.366.
  VP Miền Nam Trung Bộ: 64 Lê Đại Hành, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. SĐT: 0258.351.3838 - 0905.132.572.
  VP Bình Định: 31 Nguyễn Công Trứ , P. Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. SĐT: 0256.381.8481 - 0974.357.178.
  VP Miền Tây: 95 Ngô Quyền, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. SĐT: 0292.3825.861 - 0903.141.218.

Đơn vị tính (đã bao gồm VAT): triệu đồng.





Tết Canh Tý 2020 sắp đến! Như một lời hẹn hò chung thủy, Tuổi Trẻ đã chuẩn bị cho một Giai phẩm Xuân Canh Tý đặc sắc 
để gởi đến bạn đọc.

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến khách hàng đã cho phép chúng tôi được trở thành người bạn đồng 
hành cũng như đã dành sự tín nhiệm và ủng hộ dịch vụ quảng cáo của báo Tuổi Trẻ. 

Giai phẩm Xuân Canh Tý 2020 - một món quà tinh thần giá trị để tặng người thân, bạn bè trong dịp Tết cổ truyền, cũng là 
cơ hội để các Đơn vị và Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu đến người tiêu dùng và bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Quảng cáo trên Giai phẩm Xuân Canh Tý 2020 sẽ giúp quý công ty:
 Khẳng định và nâng tầm thương hiệu sản phẩm, dịch vụ trên thị trường.
 Cầu nối thông tin giữa doanh nghiệp và khách hàng.
 Tạo vị thế doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng.
 Tặng quà tết cho bạn đọc Tuổi Trẻ. 

Để biết thêm thông tin chi tiết và chọn chuyên mục quảng cáo cho doanh nghiệp, xin quý công ty vui lòng liên hệ để nhận 
được sự tư vấn và ưu đãi tốt nhất. 

Xin chân thành cảm ơn. 
Trân trọng      

Ban Biên Tập Báo Tuổi Trẻ


