.vn
The number 1 social platform for
young Vietnamese women about
fashion, beauty & lifestyle.

02/2022

4,000,000
Pageviews/month

56%

3,00”
Avg Time On Site

18-24
32.23%
HCMC

73%
Female

14%
13-17

2,000,000
Unique Visitors
per Month
24.85%

6%

Hanoi
27%
Male

>34

43.92%
Others

24%
25-34

an ecosystem about lifestyle

2M unique visitors
per month

3 Facebook pages
5M fans in total

1 Instagram @guuvn
260K followers

fashion, beauty, travel,
healthcare, wellness and
more than that

1.500.000 mobile app users
30.000.000+ discussions

Các hạng mục dịch vụ
1. Bải PR trên website GUU.vn
2. Bài post trên Facebook fanpage GUU.vn
3. COMBO PR trên website + Fanpage GUU.vn
4. Bài post trên Instagram GUU.vn
5. Gói khảo sát người dùng
6. Gói phát quà tặng/mẫu thử/mã khuyến mãi
7. Gói thu thập Lead

Bài PR trên website GUU.vn
Hạng mục

Mô tả

Đơn giá
(VNĐ)

Tin cột phải trang chủ

Tin xuất hiện trong mục tài trợ bên cột phải trang chủ

2,000,000/1 tin

Tin chuyên mục

Tin xuất hiện trong mục tài trợ bên cột phải trang chủ đồng
thời trong chuyên mục tương ứng

3,000,000/1 tin

Tin trang chủ thường

Tin xuất hiện trong mạch tin chính trang chủ đồng thời trong
chuyên mục tương ứng

4,500,000/1 tin

Tin trang chủ tiêu điểm

Tin xuất hiện trong Top 9 bài viết tiêu điểm đầu trang chủ
đồng thời trong chuyên mục tương ứng

7,000,000/1 tin

*

Giá: Giá chưa bao gồm VAT 10%

*

Vị trí: Bài sẽ xuất hiện tại vị trí mô tả ít nhất 24h sau đó trôi dần theo thời gian. Bài tồn tại
vĩnh viễn

*

Hình ảnh: Không quá 5 hình ảnh, mỗi ảnh bổ sung 100,000đ/hình, tối đa 10 hình ảnh

*

Video: Bài viết chèn video có chi phí bổ sung 500,000đ/video, tối đa 2 video/bài viết

*

Link: Không quá 2 link. Mỗi link bổ sung có chi phí 500.000đ/link

Bài post trên Facebook fanpage GUU.vn
Format

Giá

KPI

Link

6.000.000đ/post

Reach: 150.000
Engagements: 2.000

Ảnh

12.000.000đ/post

Reach: 200.000
Engagements: 2.000

Video

14.000.000đ/post

Reach: 200.000
View: 100.000

*

Giá: Giá chưa bao gồm VAT 10%

*

Engagements (Tương tác): Theo định nghĩa của Facebook, tương tác có thể là 1
trong những hành động sau: click (vào bất kỳ vị trí nào của post), like, comment, share,
xem video

*

Nội dung quảng cáo: Không vi phạm luật pháp Việt Nam & quy định quảng cáo của
Facebook.

*

KPI: Đây là cam kết tối thiểu. GUU sẽ luôn chạy vượt cam kết nếu nội dung tốt.

Combo bài PR + Facebook fanpage GUU.vn
Vị trí bài PR

Giá PR + share link Facebook

KPI

Tiêu điểm

11.000.000đ

Reach: 200.000
Engagements: 2000

Trang chủ

9.000.000đ

Reach: 200.000
Engagements: 2000

Gói COMBO bao gồm 1 bài PR và share link bài viết lên Facebook Fanpage GUU.vn.
*

Giá: Giá chưa bao gồm VAT 10%

*

KPI: Đây là cam kết tối thiểu. GUU sẽ luôn chạy vượt cam kết nếu nội dung tốt.

Bài post trên Instagram GUU.vn
Format

Giá

KPI

Ảnh

5.000.000đ/post

2000 likes

Nhiều ảnh

7.000.000đ/post

3000 likes

Story

2.000.000đ/story

*

Giá: Giá chưa bao gồm VAT 10%

*

Nội dung quảng cáo: Không vi phạm luật pháp Việt Nam & quy định quảng cáo của
Facebook.

*

KPI: Đây là cam kết tối thiểu. GUU sẽ luôn chạy vượt cam kết nếu nội dung tốt.

Gói khảo sát người dùng
Hạng mục

Giá

Landing Page

8.000.000đ

< 50 người khảo sát

30.000đ/người

50 - 100 người khảo sát

40.000đ/người

100 - 200 người khảo sát

45.000đ/người

> 200 người khảo sát

50.000đ/người

*

Giá: Giá chưa bao gồm VAT 10%

*

Nội dung quảng cáo: Không vi phạm luật pháp Việt Nam

*

Gói đã bao gồm unpublished post trên Fanpage GUU & chi phí quảng cáo

Gói phát quà tặng/mẫu thử/mã khuyến mại
Hạng mục

Giá

Landing Page

8.000.000đ

< 100 người nhận quà

30.000đ/người

100 - 200 người nhận quà

40.000đ/người

200 - 500 người nhận quà

45.000đ/người

> 500 người nhận quà

50.000đ/người

*

Giá: Giá chưa bao gồm VAT 10%

*

Nội dung quảng cáo: Không vi phạm luật pháp Việt Nam

*

Gói đã bao gồm unpublished post trên Fanpage GUU & chi phí quảng cáo

*

Giá không bao gồm chi phí gửi quà tặng dưới dạng hiện vật

Gói thu thập Lead (contact người dùng)
Hạng mục

Giá

Landing Page

8.000.000đ

Giá 1 lead

Phụ thuộc vào sản phẩm/dịch vụ khách hàng

*

Giá: Giá chưa bao gồm VAT 10%

*

Nội dung quảng cáo: Không vi phạm luật pháp Việt Nam

LIFESTYLE DEFINED BY YOU
lienhe@guu.vn

Có chiết khấu theo giá trị hợp đồng. Liên hệ qua email để biết thêm chi tiết

