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TẠP CHÍ TƯ VẤN TIÊU & DÙNG
(Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014)

BIỂU GIÁ QUẢNG CÁO 2014

Ghi chú:
 Giá trên áp dụng cho 01 kỳ quảng cáo
 Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT
 Số lượng phát hành mỗi kỳ 45.000 bản 
 Ngày phát hành: Ngày 5   hàng  tháng
 Hạn đăng ký quảng cáo: 
 Ngày 25 hàng tháng cho số kế tiếp

VỊ TRÍ QUẢNG CÁO KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TRANG BÌA
Bìa 4
Tràn trang

205mm x 275mm
231mm x 301mm 60.000.000

Bìa 2
Tràn trang

205mm x 275mm
231mm x 301 mm 40.000.000

Bìa 3
Tràn trang

205mm x 275mm
231mm x 301mm 35.000.000

NGUYÊN TRANG
Trang 1
Tràn trang

205mm x 275mm
231mm x 301mm 35.000.000

Trang 3
Tràn trang

205mm x 275mm
231mm x 301mm 33.000.000

Trang 5, 7, 9
Tràn trang

205mm x 275mm
231mm x 301mm 30.000.000

Trang thường tay phải
Tràn trang

205mm x 275mm
231mm x 301mm 27.000.000

Trang thường tay trái 205mm x 275mm
231mm x 301mm 25.000.000

Trang đôi 40.000.000
Trang đôi mở rộng 44.000.000
QUẢNG CÁO NHỎ
½ trang ngang
½ trang đứng

205mm x 135mm
95mm x 275mm 19.000.000

1/3 trang 65mm x 275mm 15.000.000
¼ trang
Strip

95mm x 135mm
205mm x 55mm 10.000.000

Giảm giá quảng cáo dài kỳ:
3-5 kỳ:  Giảm 10% 
6-11 kỳ: Giảm 15%
Trên 12 kỳ: Giảm 20% 
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Phát hành

 ới bề dày truyền thống 15 năm tiến bước cùng sự 
phát triển của nền kinh tế và đời sống của mỗi gia 

đình Việt, Tư vấn Tiêu & Dùng tự hào với sứ mệnh 
cung cấp cho độc giả một cái nhìn toàn diện nhất về 

thị trường tiêu dùng Việt Nam

45.000 bản in mỗi kỳ đến với trên 65% bạn 
đọc là độc giả trẻ, tri thức và thu nhập cao 
trong xã hội, gần 70% bản in phát hành 
thông qua kênh đặt 
báo dài hạn - Tư vấn 
Tiêu & Dùng đã chứng 
tỏ vai trò là người bạn 
đồng hành thân thiết và 
đáng tin cậy.

Hàng nghìn bản mỗi 
kỳ báo được phát hành 
miễn phí tại các hội 
nghị, hội thảo, các khu 
vui chơi giải trí, trung 
tâm thể thao, thẩm 
mỹ… thể hiện cam kết 
của chúng tôi - sát cánh với độc giả ở 
mọi lúc mọi nơi.

Tạp chí

ới bản lĩnh của người tiên phong, Tư Vấn Tiêu & 
Dùng luôn đi đầu trong phản ánh và hướng dẫn các 

xu hướng tiêu dùng, thời trang, làm đẹp… mới nhất tại 
Việt Nam. Những bài viết với phong cách đặc trưng của 

Tư Vấn Tiêu & Dùng đã đi vào tâm trí người đọc nhiều năm 
qua bởi sự gợi mở, ấm áp, khách quan và chi tiết.

Đặc biệt, chuyên trang Tin & Dùng là sự tương tác hiệu quả 
giữa doanh nghiệp nắm bắt một cách chính xác nhất tâm lý 
tiêu dùng, cũng như dự báo các xu hướng tiêu dùng lớn đang 
hình thành, góp phần tạo nên những động lực mạnh mẽ cho 
sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Với những bài viết có sức lan tỏa mạnh, Tư Vấn Tiêu & Dùng là 
cuốn cẩm nang toàn diện, phong phú và tin cậy cho tất cả bạn 
đọc khi quyết định mua sắm.

Độc giả
 ư vấn Tiêu&Dùng là ấn phẩm đầu tiên trong lĩnh vực tư vấn tiêu dùng tại Việt Nam, với lượng bạn đọc đông đảo và bề dày truyền thống.

 Là ấn phẩm thuộc  báo Kinh tế Việt Nam, xuất 
bản số đầu tiên tháng 6/1996. Luôn đi đầu trong phản ánh và hướng dẫn các xu hướng tiêu dùng, thời trang, làm đẹp... mới nhất tại 

Việt Nam.
 Trên 65% bạn đọc là độc giả trẻ, độ tuổi từ 18-35. 90% độc giả sống ở các thành phố lớn.• Nội  dung của ấn phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa các 

chủ đề được người tiêu dùng quan tâm, gần gũi với 
cuộc sống thường nhật.

Số lượng phát hành: 45,000 bản/kỳ

Số lượng độc giả: 225,000 người

46-55 tuổi
12%

18-35 tuổi
66%

36-45 tuổi
22%

Tp. HCM
41%

Khác
12%

Hà Nội
47%

Độ tuổi 18-55 Khu vực

Phát hành: 1 kỳ/tháng, Ngày 5 hàng tháng

Kích cỡ  tạp chí: 225mm x 295mm

Quảng cáo trên Tư Vấn Tiêu & Dùng để tăng giá trị 
cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp bạn!
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