PHỤ LỤC 05

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ - QUẢNG CÁO
TRÊN FACEBOOK BRT (www.facebook.com/TV.BRT) NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 258/QĐ-PTTH ngày 05/11/2020 của Giám đốc Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh BR-VT, có hiệu lực từ ngày 01/ 01 /2021).
N GIÁ
Kích thước

STT

Vị trí

Tên vị trí

1

A1, A2,
A3, A4

Vị trí ảnh bìa

2

B

Vị trí Gim lên đầu

500.000 đồng /ngày

Đăng video clip
hoặc hình ảnh

3

C

Vị trí Video nổi bật

500.000 đồng /ngày

Chỉ đăng video clip

4

D

Vị trí treo logo tất cả các
clip uplaod lên

3.300.000 đồng/tháng

Logo trắng có đính
kèm nội dung

5

……

Đăng video lên
Facebook

6

…….

Đăng ảnh lên Facebook

( pixels)
375 x 215

375 x 215

ơn giá

Ghi chú

200.000 đồng /ngày

300.000 đồng /ngày
468 x 468

150.000 đồng /ngày

2. QUY ỊNH CHUNG:
- Các nội dung quảng cáo phải đảm bảo tính văn hóa, nghệ thuật và phù hợp với qui
định của Pháp luật Việt Nam.
- Đối với các loại hình tài trợ sản xuất chương trình thì giá trị quy đổi để trả cho nhà tài
trợ sẽ do Giám đốc Đài quyết định tùy vào từng chương trình cụ thể và từng mức giá tài trợ
cụ thể.
- y thuộc vào tình hình th c tế, Đài Phát thanh và ruy n hình tỉnh à ịa - V ng
àu sẽ thay đổi đơn giá ph hợp với từng th i điểm. hi có đi u chỉnh, Đài sẽ th ng báo cụ
thể b ng th ng báo giá cho khách hàng trước 15 ngày khi áp dụng bảng giá mới. hững
trư ng hợp kh ng có quy định trong Bảng giá này sẽ do Giám đốc Đài quyết định.
- Giá trên đ bao gồm thuế GTGT./.
Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 05 tháng 11 năm 2020
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