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YeuCaHat.com là một cộng đồng âm nhạc năng
động, đam mê ca hát. Một sân chơi cho hơn
800.000 thành viên cùng nhau sáng tác, biểu
diễn các bài hát.



Yeucahat.com là mạng âm nhạc trẻ trung với
hơn 80% truy cập trẻ từ 15-25 tuổi, là nơi để các
tác giả, ca sĩ và người hâm mộ giao lưu chia sẻ,
cảm nhận về âm nhạc.



Với gần 30 triệu pageviews và hơn 7 triệu visits
/tháng, Yeucahat.com là kênh tiếp cận cộng
đồng và quảng bá rất tốt cho các sản phẩm dành
cho giới trẻ như Công nghệ, Hàng tiêu dùng,
Giải trí, Mỹ phẩm, Giáo dục, Phòng thu, Bài hát
và Ca sĩ mới…

Đối tượng truy cập

Nữ
56%

Giới thiệu Yeucahat.com

Nam
44%

2011

Bảng giá quảng cáo trên Yeucahat.com
Hãy khẳng định thương hiệu dẫn đầu, quảng cáo trên cộng đồng Yeucahat.com sẽ có tính lan truyền cao.
Kích thước

Tất cả các trang

Trang nghe nhạc

(Pixel)

Chia sẻ
(SOV 33%)

(VND/tuần)

(VND/tuần)

Header Banner

970x90

03

11.000.000

Right Banner 1

300x250

03

11.000.000

Right Banner 2

300x250

03

5.000.000

Media Player

300x250

03

-

Center Banner

628x78

03

7.000.000

Background Banner

200x750x(2)

03

12.000.000

Footer Banner

970x90

03

8.000.000

Clip Thương Hiệu

50x50 +Text

-

8.000.000

Clip Ca Sỹ nổi bật

50x50 +Text

-

6.000.000

Danh bạ ca hát

100x100 +Text

-

Popup balloon

260x36 >>
260x230

1 lần sau
30 phút

Vị trí

12.000.000

3.000.000/tháng
20.000.000

-

Quy cách
 Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
 Giá quảng cáo tháng = 4x giá tuần. Giá quảng cáo ngày = 1/4 giá tuần. Giá quảng cáo độc quyền =
giá chia sẻ x 2,5.
 Banner Rich Media kích thước gấp 2 lần diện tích chuẩn. Giá banner Rich Media = giá vị trí x 1,5
lần. Banner pre-expand x 1,8 lần. Các trường hợp khác vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá.
 Khách hàng có thể thay đổi banner tối đa 1 lần/tuần.
 Banner dung lượng không quá 50 Kb, định dạng JPG, PNJ hoặc SWF. Thời gian trình diễn không
quá 15 giây, không lặp liên tục. Không có âm thanh hoặc mặc định tắt âm thanh.
 Quảng cáo không sử dụng các chủ đề, hình ảnh nhạy cảm, các nội dung trái pháp luật. Không sử
dụng các script tốn nhiều tài nguyên người dùng và cần được sự chấp nhận trước khi đăng quảng
cáo.
 Bảng giá trên có thể thay đổi cho đến khi quý khách hàng chính thức đặt chỗ quảng cáo.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để tiếp cận nhanh nhất đến khách hàng đang quan tâm sản phẩm, dịch vụ
của bạn.
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Liên hệ Quảng Cáo
380/12B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3, TpHCM
ĐT: 08.62 991 975 Email: ads@blinkb.com
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