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BẢNG GIÁ GIỚI THIỆU, QUẢNG BÁ TRÊN WEBSITE DU LỊCH 

CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN 
 

I. Đối với website tiếng Việt (www.dulichbinhthuan.com.vn): 
 

 

Gói  

dịch vụ 
Khoản mục 

Kích 

thước 
Vị trí Đơn giá 

1 

 

Banner 1 (logo, hình ảnh và 

kết nối website doanh nghiệp) 

+ Trung tâm viết 04 bài và 

upload ảnh (250 – 350 từ, tối 

đa  02 ảnh) 

275px x 

120px 

 

Trang 

chính, 

bên phải   

400.000đ/tháng/banner 

Banner 2 (nhỏ, logo, hình ảnh 

và kết nối website doanh 

nghiệp) 

+ Trung tâm viết 02 bài và 

upload ảnh (250 – 350 từ, tối 

đa  02 ảnh) 

130px x 

90px 

 

Trang 

chính, 

bên phải   

300.000đ/tháng/banner 

2 

Upload Video Clip  

+ Trung tâm hỗ trợ viết bài và 

upload (250 – 350 từ, tối đa  

02 ảnh) 

 

01 clip x 01 bài/năm 

 

500.000đ/tháng 

3 

Upload clip ảnh động trên 

chuyên mục “Chuyển động 

nhanh Bình Thuận” (tối đa 

≤4mb/clip)  

+ Trung tâm hỗ trợ viết bài và 

upload (250 – 350 từ, tối đa  

02 ảnh) 

01 clip ảnh động x 

01 bài/năm 
200.000đ/tháng 

4 

Liên kết đường link website. 

+ Trung tâm hỗ trợ viết bài và 

upload (250 – 350 từ, tối đa  

02 ảnh). 

01 bài/năm 500.000đ/năm 

5 Trung tâm viết bài và upload Chuyên mục bài 

viết 

(300- 500 từ) 

400.000đ/bài 

6 
Cung cấp bài viết hoàn chỉnh 

để Trung tâm upload 
300.000đ/bài 

 

 



 

II. Đối với website tiếng Anh (www.muinetourism.vn): 
 

Gói 

dịch vụ 
Khoản mục 

Kích 

thước 
Vị trí Đơn giá 

1 

 

Banner 1 (logo, hình ảnh và 

kết nối website doanh nghiệp) 

+ Trung tâm viết 04 bài và 

upload ảnh (250 – 350 từ, tối 

đa  02 ảnh) 

275px x 

120px 

 

Trang 

chính, 

bên phải   

400.000đ/tháng/banner 

Banner 2 (nhỏ, logo, hình ảnh 

và kết nối website doanh 

nghiệp) 

+ Trung tâm viết 02 bài và 

upload ảnh (250 – 350 từ, tối 

đa  02 ảnh) 

130px x 

90px 

 

Trang 

chính, 

bên phải   

300.000đ/tháng/banner 

2 

Upload Video Clip  

+ Trung tâm hỗ trợ viết bài và 

upload (250 – 350 từ, tối đa  

02 ảnh) 

 

01 clip x 01 

bài/năm 

 

500.000đ/tháng 

3 

Upload clip ảnh động trên 

chuyên mục “Chuyển động 

nhanh Bình Thuận” (tối đa 

≤4mb/clip)  

+ Trung tâm hỗ trợ viết bài và 

upload (250 – 350 từ, tối đa  

02 ảnh) 

01 clip ảnh động x 

01 bài/năm 
200.000đ/tháng 

4 

Liên kết đường link website. 

+ Trung tâm hỗ trợ viết bài và 

upload (250 – 350 từ, tối đa  

02 ảnh). 

01 bài/năm 500.000đ/năm 

5 

Cung cấp dữ liệu, Trung tâm 

viết bài bằng tiếng Anh và 

upload Chuyên mục bài 

viết 

(300- 500 từ) 

 

500.000đ/bài 

6 

Doanh nghiệp cung cấp bài 

viết tiếng Việt hoàn chỉnh, 

Trung tâm dịch và upload. 

400.000đ/bài 

7 
Cung cấp bài viết tiếng Anh 

hoàn chỉnh, Trung tâm upload 
300.000đ/bài 

 

 



III. Một số lưu ý:  

1. Điều kiện: 

 Thời gian tham gia giới thiệu, quảng bá theo gói dịch vụ 1,2,3 ít nhất là 06 tháng.  

2. Ưu đãi kèm theo:  

- Nếu giới thiệu, quảng bá cùng lúc trên cả hai website du lịch tiếng Việt và tiếng 

Anh thì hưởng ưu đãi phí quảng cáo: website thứ 2 giảm 10%.  

- Nếu giới thiệu, quảng bá trên website du lịch trong thời gian dài thì hưởng ưu 

đãi phí quảng cáo: từ năm thứ 02 đến năm thứ 04 liên tiếp giảm 10%/năm, từ năm thứ 

05 trở đi giảm 10% + 01 tháng quảng cáo không thu phí.  

- Nếu giới thiệu, quảng bá nhiều banner trên cùng 01 website du lịch của Trung 

tâm thì hưởng ưu đãi phí quảng cáo: banner thứ 02 giảm 10%, banner thứ 03 giảm 

20%.  

- Hỗ trợ các doanh nghiệp đặt ấn phẩm, brochure miễn phí tại Trạm Thông tin hỗ 

trợ du khách Ga Phan Thiết.  
 

Ngoài ra, doanh nghiệp tham gia quảng bá trên website du lịch của Trung tâm sẽ 

thường xuyên được giới thiệu hình ảnh, các họat động, sự kiện diễn ra tại doanh 

nghiệp, các chương trình giới thiệu sản phẩm mới, các chương trình khuyến mãi, giảm 

giá thông qua những bài viết, hình ảnh, video clip được đăng tải miễn phí trên mạng 

xã hội của Trung tâm như facebook “Mũi Né Việt Nam”, instagram “muinevietnam”, 

twitter “Mui Ne Viet Nam”. 

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận 


