Chuyên trang cập nhật các thông tin game mới nhất.

Who we are?
Chúng tôi là Game8!

Trang tin tức uy tín chuyên biệt về game,
mang tới những thông tin game độc quyền
và mới nhất, từ các nhà phát hành game lớn
tới cộng đồng game thủ Việt Nam.
We are a reputable news site specializing in games,
bringing exclusive and latest game information from
game publishers to the Vietnamese gaming community.

Why Game8?

Điểm khác biệt của Game8!

Mới nhất

Độc quyền

Uy tín

Đội ngũ BTV và CTV đông
đảo, kịp thời nắm bắt các xu
hướng, các sự kiện và thông
tin cộng đồng game thủ.

Cập nhật tin tức độc quyền,
trải nghiệm chuyên sâu,
đánh giá đa chiều về các
tựa game mới nhất trong và
ngoài nước.

Là trang tin game hàng đầu
về cộng đồng bảo vệ quyền
lợi và ủng hộ tiếng nói của
game thủ.

With a huge team of editors and
collaborators, we can timely catch
trends, events and information
about the gaming community.

Exclusive news updates with indepth experiences and multidimensional reviews of the latest
hottest games.

Being a leading game news site,
we protect and support the voice
of gamers.

Our Content

06 chuyên mục nội dung của Game8
Thông tin độc quyền về sản phẩm game
mobile mới từ các NPH lớn trong và
ngoài nước. Trải nghiệm, đánh giá, phân
tích chuyên sâu, hướng dẫn chơi các tựa
game mobile HOT trên thị trường.

Cập nhật thông tin và sản phẩm game
chơi trên nền tảng PC và Console. Trải
nghiệm và đánh giá, phân tích chuyên
Game Online sâu về các sản phẩm Game Online/PC
PC-CONSOLE hot trên thị trường.

Thông tin về các giải đấu eSports trong
và ngoài nước, các thông tin xoay quanh
đời sống cộng đồng streamer, game
thủ.

Thông tin mới nhất từ các bộ phim điện
ảnh mới nhất, phim bom tấn chiếu rạp,
Phim ảnh
seri phim HOT trên các nền tảng trực
Giải trí
tuyến.

Thông tin về thị trường công nghệ, các
thiết bị, link kiện máy tính, laptop, cùng
Công nghệ những trải nghiệm, đánh giá đa chiều
dành riêng cho game thủ.

Cập nhật các game NFT HOT trên thị
trường, hướng dẫn, dự đoán về xu
hướng game NFT trong tương lai.

Game
Mobile

eSports

NFT

Our Content
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Game
Mobile

Exclusive information about new mobile
game products from major domestic
and foreign publishers. Review and
guide to play HOT mobile games on the
market.

Update information and game products
played on PC and Console platforms.
Experience and evaluate, in-depth
Game Online experience of hottest online/ PC game
PC-CONSOLE products.

eSports

Information about lastest and hottest
eSports tournaments; and stories about
gamers/ streamers life.

Latest information from the latest
movies, blockbuster movies, HOT series
Entertainment on online platforms.

Information about the technology
devices, links to computers and laptops,
Công nghệ and experiences and multi-dimensional
evaluations exclusively for gamers.

Update HOT NFT games on the market,
guide, predict future NFT game trends.

NFT

About Game8
Chỉ số hiệu quả

•

Pageviews: 20.565.019

Pageviews các nhóm chuyên mục
NFT

•

Visits: 12.591.901

Phim ảnh
Công nghệ

•

Visitors: 7.190.000

PC/ CONSOLE
eSports

•

Time on site: 03:20

Game mobile
0

Phân bổ theo giới tính
Nữ: 35%
Nam: 65%

2.000.000

Phân bổ theo vùng miền

6.000.000

8.000.000

Phân bổ theo độ tuổi
50%

12%
41%

35%

4.000.000

40%
30%
20%

65%

10%

40%

TP. HCM

0%

Hà Nội

Khác

Dưới 18

18-25

25-35

Trên 25

Our Ratecard
Báo giá truyền thông
và các chính sách hợp tác

Báo giá hjhjh
Demo

Bài PR booking

Hạng mục

Tiêu điểm
Headlines

Vị trí hiển thị (PC & Mobile)
• Khung Tiêu điểm đầu trang, giữ trong 2h ngoài trang chủ
(chia sẻ 4)
Headlines at the top of homepage, stay for 02 hrs

• Hiển thị trong trang chuyên mục, trôi dần theo thời gian

Đơn giá (VNĐ)

6,000,000

Top on the corresponding category, passing by time

• Top 1 game mới nổi bật trên trang chủ, giữ trong 2h
PR 1.1

Top 1 featured new game on the homepage, stay for 02 hrs

• Hiển thị trong trang chuyên mục, trôi dần theo thời gian

4,000,000

Top on the corresponding category, passing by time

PR 1.2

• Bài viết hiển thị ở mục tin mới, trôi dần xuống tin thường
theo thời gian
Newest on the homepage, stay for 02 hrs

• Hiển thị trong trang chuyên mục, trôi dần theo thời gian

2,000,000

Top on the corresponding category, passing by time

Tin tự khai thác
Writing fee

• Phóng viên tự khai thác dựa trên order của khách hàng
Create new article based on customer orders

2,000,000

Báo giá gfgh
Demo

Bài banner booking

TT

Vị trí

Kích thước
(pixel)

Đơn giá
(VNĐ)

1

Banner Top 1

1140x250

8,000,000

2

Banner Top 2

728x90

3,000,000

3

Banner Right 1

300x250

6,000,000

Ghi chú
Note

Hiển thị đồng thời ở trang chuyên mục
Concurrent display in category section

Hiển thị đồng thời ở trang chuyên mục và trang tin
bài chi tiết
Concurrent display in category page and article page

4

Banner Right 2

300x600

3,000,000

5

Banner Right 3

300x600

8,000,000

Hiển thị đồng thời ở trang chuyên mục và trang tin
bài chi tiết
Concurrent display in category page and article page

6

Banner Mid

728x90

3,000,000

Hiển thị đồng thời ở vị trí giữa trang chuyên mục và
trang tin bài chi tiết
Concurrent display at the middle of category section and article page

7

Banner Bot

728x90

3,000,000

Báo giá fghf
Demo

Dịch vụ khác/ Others

TT

Vị trí

Đơn giá
(VNĐ)

1

Facebook post

1,000,000

2

3

4
5

Ads Text
Box tin nổi bật
Highlights

Box tin đề xuất

Recommendation Box

TOP game;

per post

1,000,000
per day

1,000,000
per day

1,000,000
per day

6,000,000
per week

Ghi chú
Note

Đăng tải nội dung, hình ảnh, clip sản phẩm lên fanpage
Game8/ESV TV
Concurrent display in category section

Chèn Ads Text dưới tiêu đề bài viết, xuất hiện ở tất cả các
bài viết
Display in Ads Text bellows every article

Quảng cáo hiển thị dưới box tin liên quan, hiển thị ở tất cả
các bài viết chi tiết
Display in Highlights bellows every article

Quảng cáo hiển thị trong box tin đề xuất, hiển thị xuyên
trang.
Display in Recommendation Box, throughout the page

Sản phẩm sẽ xuất hiện ở vị trí Game Top Tuần, Tháng
Display in Weekly/ Monthly Game Chart

Chính sách ưu đãi
Áp dụng với Hợp đồng thời vụ

Discount Offer for Seasonal Contract

Giá trị Hợp đồng (Chưa bao gồm VAT)

Chiết khấu

1

• Dưới 20 triệu

No discount

2

• Từ 20 triệu đến 40 triệu

10%

3

• Từ 40 triệu đến 60 triệu

15%

4

• Từ 60 triệu đến 80 triệu

20%

5

• Từ 80 triệu

25%

TT

Contract Value (VAT excl.)

Under VND 20M

From VND 20M to 40M

From VND 40M to 60M

From VND 60M to 80M

Above VND 80M

Discount offer

Chính sách ưu đãi
Áp dụng với Hợp đồng nguyên tắc

Discount offer for Contract Principles
Thời hạn

Doanh số cam kết (chưa bao gồm VAT)

Duration

Committed Value (VAT excl.)

6 tháng
6 months

Từ 150 đến 200 triệu

Từ 200 đến 250 triệu

250 triệu trở lên

From VND 150m – 200m

From VND 200m – 250m

Above VND 250m

1 năm

Từ 150 đến 250 triệu

Từ 250 đến 350 triệu

Từ 350 đến 450 triệu

450 triệu trở lên

Discount

30%

35%

40%

45%

1 year

TT

From VND 150m – 250m

From VND 250m – 350m

Doanh số tháng (Chưa bao gồm VAT)
Monthly Value (VAT excl.)

From VND 350m – 450m

Above VND 450m

Chiết khấu
Discount offer

1

• Dưới 10 triệu

2

• Từ 10 triệu đến 30 triệu

10%

3

• Từ 30 triệu đến 50 triệu

15%

4

• Từ 50 triệu đến 100 triệu

20%

5

• Từ 100 triệu

25%

Under VND 10M

From VND 10M to 30M

From VND 40M to 60M

From VND 50M to 100M

Above VND 100M

No discount

Các quy định chung
General Regulations

•

Về chi phí

Về tin bài

Về banner

About fee

About articles

About banner

Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT

•

Price does not include 10% VAT.

•

Không áp dụng chiết khấu đối
với các gói ưu đãi.
Discounts and other promotions cannot be used at
the same time.

•

Tin bài có độ dài không quá
800 từ và 5 ảnh minh họa (định
dạng jpg, không quá 100kb)
Articles must not exceed 800 words in length and 5
illustrations (jpg format, no more than 100kb)

•

Tin bài do phóng viên khai thác
chưa bao gồm chi phí đăng bài.
Writing fee does not include the releasing fee.

Biên tập viên có quyền biên tập
lại tiêu đề và một số nội dung
không phù hợp trước khi đăng
tải
Articles maybe can be edited the title and some
inappropriate content before releasing.

•

Không để quá 3 link trong bài
viết, link thể hiện dưới dạng:
http://www….
Articles can has maximum 3 hyperlinks, which is
shown in the form: http://www….

•

Thời gian gửi banner: Trước 02
ngày đăng tải
Banner must be providen 02 days before releasing.

•

Định dạng banner: Image
(JPEG/ PNG/ GIF) dung lượng
tối đa là 80kb
Banner must be formatted as: Image (JPEG/ PNG/
GIF) with maximum size is 80kb.

•

Thời gian quảng cáo dưới 07
ngày được tính là 01 tuần
Advertising duration under 07 days is counted as 01
week.

Thanks!
BAN BIÊN TẬP GAME8

Trụ sở Hà Nội
•
Tầng 13, Tòa nhà VTC 23 Lạc Trung, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
•
Điện thoại: 19001530
•
Fax: 04-3636-7728
•
Email: contact@game8.vn
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
•
259 Đồng Đen, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

• Hotline: 0986.918.755
• Email: adsxmediateam@gmail.com

