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Gói bài riêng lẻ:
1. Bài pintop thường
ng trong vòng 12h: 7.000.000/bài
a trang chủ
- Hiển thị ngẫu nhiên ở 1 trong 4 “Tin nóng” thuộc Block đầu tiên của
ch trong vòng
12 giờ.
- Nền tin bài đượcc đánh d
dấu nổi bật hơn các tin thường
2. Bài lên trang chủ thông thư
thường: 4.000.000/bài
ng trong page 1 ccủa trang chủ
- Bài đăng lên trang chủ
ủ, thuộc Block Bài mới, hiển thị khoảng
trong vòng 8 giờ và trôi d
dần vào chuyên mục phù hợp theo thờii gian
- Nền tin bài to gấp
p 1,5 lần
l so với bài bình thường.

Gói bảo trợ truyền
n thông
Gói 10 bài trị giá 60.000.000
-

ng tin trang chủ
Trong đó hỗ trợ 2 bài ưu tiên pintop dạng
d
thường. 8 bài còn dạng
ch thông
thường.
Được hỗ trợ thêm 3 bài TCBC dạng
d
như: phát giftcode, bài trảii nghi
nghiệm game ngày ra
mắt, hình ảnh
nh cosplay, tin nóng ccộng đồng, clip, infographic…
Tất cả sản phẩm được
c booking qua Game4V đều
đ sẽ được tạo
vi
o icon trong thư viện
tuần.
game, đưa vào block “Game
“
đề xuất” đáng chơi trên trang chủ Game4V trong 2 tu
a trang.
Chọn 5 bài viếtt hay nhất
nh được post lên fanpage Tingame của
Hỗ trợ 1 lần
n livestream sản
s phẩm lên fanpage khung giờ vàng.
Đưa tin tốt về sản phẩ
ẩm trong suốt quá trình chạy HD.
1 tuần
n banner: 1 banner 900x250 xuyên trang hoặc
ho c 1 banner 300x50 bản
b mobile.
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Gói 5 bài trị giá 35.000.000
-

Trong đó hỗ trợ 1 bài ưu tiên pintop dạng
d
thường. 4 bài còn dạng
ch thông
ng tin trang chủ
thường.
nghiệm game ngày ra
Được hỗ trợ thêm 2 bài TCBC dạng
d
như: phát giftcode, bài trảii nghi
mắt, hình ảnh
nh cosplay, tin nóng ccộng đồng, clip, infographic…
o icon trong thư viện
Tất cả sản phẩm được
c booking qua Game4V đều
đ sẽ được tạo
vi
tuần.
game, đưa vào block “Game
“
đề xuất” đáng chơi trên trang chủ Game4V trong 2 tu
Chọn 2 bài viếtt hay nhất
nh được post lên fanpage Tingame của
a trang.
Hỗ trợ 1 lần
n livestream sản
s phẩm lên fanpage khung giờ vàng.
Đưa tin tốt về sản phẩ
ẩm trong suốt quá trình chạy HD.
1 tuần
n banner: 1 banner 300x250 xuyên trang hoặc
ho c 1 banner 300x250 bản
b mobile.

Gói 3 bài trị giá 20.000.000
-

Bài viết trang chủ thườ
ờng, có thumbnail to gấp 1.5 lần bài thường.
nghiệm game ngày ra
Được hỗ trợ thêm 2 bài TCBC dạng
d
như: phát giftcode, bài trảii nghi
mắt, hình ảnh
nh cosplay, tin nóng ccộng đồng, clip, infographic…
Tất cả sản phẩm được
c booking qua Game4V đều
đ sẽ được tạo
vi
o icon trong thư viện
tuần.
game, đưa vào block “Game
“
đề xuất” đáng chơi trên trang chủ Game4V trong 2 tu
Chọn 1 bài viếtt hay nhất
nh được post lên fanpage Tingame của
a trang.
Hỗ trợ 1 lần
n livestream sản
s phẩm lên fanpage khung giờ vàng.
Đưa tin tốt về sản phẩ
ẩm trong suốt quá trình chạy HD.
1 tuần
n banner: 1 banner 300x250 trang chuyên mục.
m
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C KHÁC
FANPAGE “TINGAME” và M
MỤC
1. Fanpage
- Bài viết trực tiếp
p lên page: 4.000.000/bài
- Combo 1 bài lên trang Game4V + post link bài lên page:
7.000.000/combo
2. Icon game đề xuất:
- Gắn icon game lên mụcc Game đ
đề xuất: 2.000.000/tuần.

3. Giá trả nhuận
n bút các bài do Game4V vi
viết:
- Nếu khách hàng có nhu cầu
u thuê bên Game4V tự
t triển khai tin và đề tài. Bài viết
vi booking sẽ
được tính nhuận kèm theo.
- Trung bình giá 1 bài là 200k/bài.
- Đối với các bài cần chỉnh sử
ửa, pts hình ảnh 500k/bài.
- Đối với bài đầu
u tư làm clip 1tr/bài.
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