
Mô tả

Diễn giải Reach cam kết
Đơn vịDịch vụ Đơn giá Quy trình đăng bài

Dịch vụ post thường 

hoặc share link

(Bài viết, video)

Post thường không ghim 10.000 Post 600.000

Ghim top 1 ngày 20.000 Post 1.000.000

Ghim top 3 ngày 50.000 Post 2.000.000

Khách hàng gửi ảnh, video, nội dung về sản 

phẩm, dịch vụ, Kênh amthuc365 sẽ đăng tải 

quảng bá, hỗ trợ biên tập lại nội dung 

bài đăng

Treo cover

Dịch vụ Kênh 

amthuc365 viết bài, 

chạy quảng cáo

Treo cover dạng hình 1 

tuần (960x355)
Tuần 1.000.000

Treo cover dạng video 1 

ngày

Viết bài

Ngày

Post

1.500.000

500.000

Khách hàng gửi ảnh cover, Kênh amthuc365 

sẽ đăng tải quảng bá

Khách gửi video, Kênh amthuc365 sẽ đăng 

tải quảng bá

Khách hàng gửi thông tin thô cho Kênh 

amthuc365 trước 2 ngày

Thiết kế banner Ảnh 500.000
Khách hàng gửi yêu cầu và định hướng 

banner trước 2 ngày cho Kênh amthuc365

Quảng cáo Ảnh
Tất cả chi phí 

quảng cáo do 

khách hàng trả

Fanpage Kênh amthuc365 sẽ thu 30% chi 

phí chạy quảng cáo của khách hàng

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN FANPAGE KÊNH AMTHUC365
(Đơn vị: VND/post)

DOWNLOAD BÁO GIÁ DOWNLOAD THỐNG KÊ

Báo giá quảng cáo banner Báo giá viết bài PR Báo giá quảng cáo trên Fanpage

Fanpage Kênh amthuc365 được thành lập năm 2011 với hơn 376.000 fans, là một trong những fanpage lớn dành cho ẩm thực với lượng tương tác mạnh mẽ.

Nội dung của Fanpage Kênh amthuc365 tập trung xoay quanh tin tức ẩm thực, video về Công thức, mẹo vặt trong nấu ăn…Các bài post của Kênh amthuc365 luôn 

thu hút được sự quan tâm lớn với hàng trăm, thậm chí hàng triệu lượt reach. Kênh amthuc365 hướng tới sự phát triển một cộng đồng ẩm thực lớn, chất lượng và là 

đối tác truyền thông tin cậy của nhiều nhà hàng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực F&B.


