BÁO GIÁ DỊCH VỤ
TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ
TẠI HỆ THỐNG KÊNH OTO-HUI

OTO-HUI - 2020

LỜI NÓIĐẦU
OTO- HUI là Diễn đàn Cộng Nghệ Và Kỹ Thuật Ô Tô lớn nhất
Việt Nam. Được thành lập từ ngày 20/05/2009, trải qua 11 năm
phát triển, OTO- HUI đã kết nối hơn 228.000 thành viên, là
những người làm việc trong ngành ô tô, những người yêu xe và
quan tâm đến xe cộ.
OTO- HUI là đơn vị đã từng hỗ trợ truyền thông cho nhiều
hãng xe ô tô, nhiều nhãn hàng trong và ngoài ngành ô tô thông
qua các hình thức khác nhau như: Đi bài viết PR sản phẩm,
gắn banner online, seeding forum, tổ chức sự kiện offline.
Ngoài các hoạt động online, OTO HUI còn thường xuyên tổ
chức các chương trình, sự kiện kết nối offline như: các hội thảo
kết nối gara, trạm dịch vụ ô tô, các tọa đàm workshop, các hội
chợ kết nối giao thương, các hội thi tay nghề trong ngành ô tô.
Đặc biệt, OTO- HUI là đơn vị tư vấn, đồng hành tổ chức triển
lãm Dịch Vụ Phụ Trợ ô tô – Automechanika tại Việt Nam năm
2018 và 2019.
Với những kinh nghiệm đã triển khai, chúng tôi rất hân hạnh
được hợp tác và đồng hành cùng quý doanh nghiệp trong các
dự án, chiến dịch truyền thông liên quan.
Trân trọng!

HỆ THỐNG KÊNH ONLINE CỦA DIỄN ĐÀN OTO- HUI
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THÔNG TIN TRAFFIC WWW.OTO-HUI.COM
(Dữ liệu tháng 8/2020)

www.oto-hui.com

2,509,446
Pageviews

398,405
Visits

349,213
New Visits

00:02:21
Time on site
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HỆ THỐNG FANPAGE FACEBOOK
(OTO- HUI sở hữu 2 fanpage tiếp cận đối tượng: Nam giới, từ 20 – 35 tuổi, yêu thích công nghệ và xe cộ)

143K followers

120K followers
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HIỆU QUẢ CỦA FANPAGE FACEBOOK
(Mỗi bài post tiếp cận trung bình 10.000 người )

Hình ảnh thực chụp tại fanpage OTO HUI_Tháng 7/2020
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CHI TIẾT
CÁC DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
TẠI HỆ THỐNG KÊNH OTO-HUI

OTO-HUI - 2020

QUẢNG CÁO BANNER TẠI WWW.OTO-HUI.COM
(Với hơn 3.200.000 views/month trên 2 nền tảng forum và trang tin)

Gói banner Xuyên
Kích thước
Mã

Mô tả

Đơn giá/ Cost (vnđ)

Vị trí
Trang tin

Diễn đàn

Mobile

Chia sẻ

Mô tả vị trí

1 tuần

2 tuần

4 tuần

X1

Top Banner
(Trên cùng)

729 x 90 px 1170 x 120 px

N/A

2

3,000,000

5,500,000

10,000,000

X2

Hot Banner
(Bên phải)

300 x 250 px 300 x 250 px

300 x 250 px

2

2,500,000

4,000,000

7,000,000

X3

Large banner
(Góc dưới phải)

300 x 600 px 336 x 600 px

336 x 600 px

2

3,000,000

5,500,000

10,000,000

X4

Bottom Banner
(Cuối bài viết)

300 x 250 px

2

2,000,000

3,500,000

6,000,000

N/A

900 x 120 px
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GÓI PR BÀI VIẾT TẠI TRANG TIN NEWS OTO- HUI
Loại bài

NEWS1

NEWS2

Vị trí bài trên OTO
HUI News

Liên kết

- Tin bài mới trên trang
chủ 1 ngày
- Ghim bài tại Top
chuyên mục 1 ngày
- Ghim bài tại mục Tin tài
trợ 7 ngày
-Tin chuyên mục (theo
thứ tự thời gian xuất
bản)

- 1 tin nhúng đầu bài viết
- 1 tin liên quan chân bài
viết
-Hyper-link trong 3 bài
viết liên quan
-Chia sẻ trong 1 box
phù hợp trên diễn đàn

- Tin bài mới trên trang
chủ 1 ngày
- Tin chuyên mục (theo
thứ tự thời gian xuất
bản)
- Ghim bài tại mục Tin
tài trợ 3 ngày

- 1 tin nhúng đầu bài viết
- 1 tin liên quan chân
bài viết
-Chia sẻ trong 1 box
phù hợp trên diễn đàn

-1 post fanpage

- 1 post fanpage

Mô tả bài
- Bài viết tối đa
3.000 từ, 20 ảnh
- Cho phép chèn
video clip trong bài

- Cho phép chèn 1
hyper-link
- KPIs tối thiểu 3.000
views

- Bài viết tối đa 2000 từ,
10 ảnh.
- Không chèn slide ảnh
trong bài.
- Cho phép chèn 1 hyperlink
- Không cam kết KPIs

Đơn giá

Chú thích

5.000.000
vnđ/bài

- Bài viết sẽ do ban biên
tập của OTO- HUI viết
bài.
- Tư liệu (nội dung, ảnh) để
viết bài do khách hàng
cung cấp.
- Nội dung bài viết sẽ được
OTO- HUI tư vấn và thống
nhất trước khi viết.

3.000.000
vnđ/bài

- Bài viết do khách
hàng cung cấp.
- OTO- HUI chỉ chỉnh sửa
cho phù hợp với nội
dung trang tin
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GÓI PR BÀI VIẾT TẠI TRANG TIN NEWS OTO- HUI
Lưu ý
- Mỗi bài viết chỉ chèn tối đa 1 hyper-link
- Báo giá trên chưa bao gồm VAT
- Đối với bài NEWS1, khách hàng đặt viết bài (đã có hình ảnh mô tả) trước khi đăng ít nhất 4 ngày làm việc.
- Đối với bài NEWS2, khách hàng vui lòng gửi bài viết trước khi đăng ít nhất 1 ngày làm việc, bài viết phải được
Ban biên tập (BBT) kiểm duyệt và chỉnh sửa trước khi đăng.

- Đối với khách hàng muốn OTO- HUI review đánh giá sản phẩm, vui lòng liên hệ hotline.
- Bài đã xuất bản chỉ sửa lại tối đa 1 lần trong vòng 24 giờ
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GÓI BÀI VIẾT PR TẠI FORUM OTO- HUI

(Quảng cáo tự nhiên, tiếp cận đúng đối tượng là những người quan tâm tới ô tô, xe máy, công nghệ )

Mã

FORUM01

FORUM02

GHIM01

Hạng mục

Đăng nội dung
chuyên sâu

Đăng nội dung
PR sản phẩm

Ghim tin đăng
tại đầu chuyên
mục

Mô tả
- Đăng bài viết đăng tin tại các khu vực:
Khu vực kỹ thuật ô tô
Khu vực máy công trình
Cà phê OH
- Bài viết được lưu trữ vĩnh viễn.
- Hỗ trợ sticky đầu chuyên mục 3 ngày

Đơn giá (vnđ)

3.000.0000 vnđ

Chú thích
- Nội dung đăng do khách hàng
cung cấp
-Nội dung do OTO- HUI biên tập lại cho
phù hợp với văn hóa của diễn đàn.
-Nội dung đăng không quá 500 từ, 5 ảnh,
1 hyper-link

- Đăng bài viết tại chuyên mục:
Kết nối kinh doanh
- Được lưu trữ vĩnh viễn.
1.500.0000
- Hỗ trợ sticky đầu chuyên mục 7 ngày
vnđ
- Ghim hình ảnh và tin sản phẩm tại mục
Marketplace 3 ngày
- Share post lên group “Chợ phụ tùng ô tô Việt Nam

- Nội dung đăng do khách hàng
cung cấp
-Nội dung do OTO- HUI biên tập lại
cho phù hợp với văn hóa của diễn
đàn.
-Nội dung đăng không quá 500 từ, 5
ảnh, 1 hyper-link

- Ghim tin đăng tại đầu các chuyên mục
- Thời gian tính theo tháng

- Bài viết được ghim khi khách hàng sử
dụng gói mã FORUM01 hoặc
FORUM02

1.500.0000
vnđ/tin/tháng

- Vị trí ghim theo thứ tự thời gian
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GÓI BÀI VIẾT PR TẠI FORUM OTO- HUI

(Quảng cáo tự nhiên, tiếp cận đúng đối tượng là những người quan tâm tới ô tô, xe máy, công nghệ)
Mã

Hạng mục

GHIM01

Ghim bài tại
mục
Marketplace

SUB-BOX01

SUB-BOX02

Mở chuyên
mục sub-box
riêng cho
doanh nghiệp
phụ trợ ô tô

Chăm sóc subbox

Mô tả
- Thông tin sản phẩm, hình ảnh, giá
bán, thông tin số điện thoại được ghim
tại mục Marketplace.
- Tin ghim tại tất cả các trang trên diễn
đàn (Trang chủ, trang bài viết…)
- Tiếp cận đến 70.000 views/day
- Tạo khu vực thảo luận riêng cho
thương hiệu của khách hàng tại
chuyên mục Kết nối kinh doanh
- Khách hàng chủ động chăm sóc sub- a
box bằng cách đăng bài và thu hút
thảo luận
- Đơn giá theo tháng

- Chăm sóc sub-box theo yêu cầu của
khách hàng

Đơn giá (vnđ)

2.000.0000
vnđ/ vị trí/
tháng

10.000.0000
vnđ/tháng

Liên hệ
Tính theo KPIs

Chú thích
- Nội dung đăng do khách hàng
cung cấp
- Khi click vào hình ảnh hoặc tiêu đề, sẽ được
backlink về website doanh nghiệp hoặc đến
bài viết trên diễn đàn.
- Khách hàng cam kết đăng tối thiểu 20
bài (không hạn chế mức tối đa)
- BQT được phép chỉnh sửa nội dung cho
phù hợp với văn hóa diễn đàn hoặc xóa
các nội dung đăng
không phù hợp
- Yêu cầu khách hàng mua tối thiểu 03
tháng trở lên
- Thiết kế ảnh cover
-Lập kịch bản đăng nội dung dài hạn
-Viết bài và đăng bài theo lịch kịch bản (đã
thống nhất với khách hàng)
- Chăm sóc từng bài viết
- Báo cáo tổng hợp KPIs của box
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GÓI SEEDING TẠI FORUM OTO- HUI

(Seeding ngôn ngữ tự nhiên, sử dụng nick lâu năm, có sẵn đội ngũ sản xuất nội dung)
Quyền lợi khách hàng

Gói tiêu chuẩn

Gói nâng cao

Gói VIP

4.500.000 vnđ

6.500.000 vnđ

10.000.000 vnđ

1

1

2

Sản xuất số comment tối thiểu/topic

100

200

200

Tổng số nick tối thiểu được sử dụng/topic

100

150

150

Tư vấn chuyên mục đăng bài hợp lý

V

V

V

Sản xuất nội dung seeding

V

V

V

Quản lý topic/ 2 tháng

V

V

V

Trả lời bài viết trên topic

V

V

V

Share topic lên fanpage facebook chính của OTO HUI

V

V

V

Báo cáo tổng số views/ comment của topic

V

V

V

Số topic được khởi tạo

Forum Seeding
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GÓI SEEDING TẠI FORUM OTO- HUI

(Seeding ngôn ngữ tự nhiên, sử dụng nick lâu năm, có sẵn đội ngũ sản xuất nội dung)

Lưu ý
-

Báo giá trên chưa bao gồm VAT

-

Báo giá tỉnh lẻ:

1. Phí post bài khởi tạo topic trên diễn đàn

: 3.000.000 vnđ/bài

2. Phí comment seeding

: 5.000 vnđ/comment

3. Phí cam kết views

: 300 vnđ/view

4. Phí sản xuất nội dung:

13,000 vnđ = comment 1 - 19 từ,

17,000 vnđ = comment 20 - 50 từ,
30,000 vnđ = comment 50 - 100 từ

5. Phí quản lý topic/tháng

: 500.000 vnđ/tháng

6. Phí report seeding

: 400.000 vnđ/tháng
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GÓI QUẢNG CÁO FANPAGE FACEBOOK
(Quảng cáo tự nhiên, tiếp cận đúng đối tượng là những người trong ngành ô tô.

STT

FANPAGE

Fans

Đăng ảnh
(Tối đa 5 ảnh + 100 chữ
content)

Ghim bài ngày/vnd
Share bài từ website
Đăng Video (Tối đa 3') (Ghim từ 5 ngày trở
và fanpage khác
lên)

1

OTO HUI

106,000

1,500,000

1,500,000

2,000,000

100,000

100,000

2

CỘNG ĐỒNG KỸ THUẬT Ô
TÔ VIỆT NAM

131,000

1,500,000

1,500,000

2,000,000

100,000

100,000

Gắn thêm hastag
1 hastag/ vnd

Lưu ý:
• Giá chưa bao gồm VAT
• Post được duy trì trên fanpage trong vòng 1 tháng, lượt tiếp cận tự nhiên.
• Khách hàng gửi nội dung đăng trước khi đăng tối thiểu 12 giờ làm việc
• Nội dung đã đăng chỉnh sửa tối đa 1 lần trong vòng 24 giờ sau khi đăng
• Thời gian gửi báo cáo tối thiểu 5 ngày từ lúc đăng bài.
• Hình thức báo cáo: Chụp ảnh chi tiết số liệu bài Post trên Fanpage.
• Chiết khấu 10% khi book từ 3 bài/tháng, 15% khi book từ 5 bài/tháng
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THANK
YOU!

Số 20, đường số 6, khu Hà Đô Centrosa
118 đường 3/2, phường 12, quận 10, Hồ
Chí Minh

(028) 6688 5588

Support@oto-hui.com

www.oto-hui.com

