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ALO! TUI  LÀ 2SAIGON 

 www.2Saigon.vn nơi lưu trữ những thông tin lịch sử, văn 

hóa về Sài Gòn, giới thiệu các di tích văn hóa – lịch sử, công 

trình kiến trúc nổi bật của Sài Gòn xưa và nay, giới thiệu về 

con người Sài Gòn với những tính cách đặc trưng, tiêu biểu. 

 www.2Saigon.vn nơi để độc giả lớn tuổi từng là người Sài 

Gòn hiện đang ở Sài Gòn hoặc  đang sống khắp nơi trên thế 

giới hoài niệm về một thời, là nơi để người trẻ khám phá, 

hiểu rõ lịch sử, con người Sài Gòn qua đó hun đúc lòng tự 

hào và tình yêu Tổ quốc.  

 www.2Saigon.vn nơi cung cấp cho bạn đọc đầy đủ mọi thông 

tin  đa dạng về ẩm thực, du lịch, thẩm mỹ, thời trang, mua 

sắm, nhà ở, sự kiện, giải trí...Tại Sài Gòn. 

 

 

 

 

http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/
http://www.2saigon.vn/


VỊ TRÍ CỦA 2 SAIGON 

 www.2saigon.vn gồm các thành phần bạn đọc: 70% người 

gốc Sài Gòn ở Việt Nam và trên thế giới; 30% du khách 

chọn Sài Gòn là điểm đến du lịch. 

 Phạm vi địa lý truy cập: Việt Nam (60%, TP.HCM là 70%), 

Thế giới (35%, Úc – Mỹ - Đức là 80%). 

 www.2saigon.vn có từ 30.000 đến 60.000 lượt tuy cập mỗi 

ngày. Trong đó, 2 ngày cuối tuần lượng truy cập luôn cao 

(khác các trang web khác dịp cuối tuần đều giảm). 

 www.2saigon.vn  có Fanpage 2SaiGon hơn 60.000 người theo 

dõi. Mỗi ngày có khoảng 100.000 người tương tác (bình luận, 

thích, chia sẻ) và tăng đều lượt người theo dõi qua các ngày. 
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SỰ KHÁC BIỆT CỦA 2SAIGON 

 www.2saigon.vn  là Kênh thông tin hữu ích hàng 

đầu về Sài Gòn, cung cấp những thông tin hữu ích 

về du lịch Sài Gòn và các tỉnh (thành phố) lớn của 

Việt Nam 

 www.2saigon.vn được xây dựng bởi tình yêu Sài 

Gòn của nhiều cây viết hay trong làng văn, làng 

báo, làng giải trí. 

 www.2saigon.vn luôn cập nhật thông tin mới và 

hấp dẫn mỗi ngày nhằm tương thích với thị yếu 

năng động, sáng tạo và hữu ích như Sài Gòn.  
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BIỂU GIÁ QUẢNG CÁO, PR  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP 

2SAIGON 

(WWW.2SAIGON.VN) 

(Áp dụng từ 1/1/2017, chưa bao gồm thuế GTGT) 

(Đơn vị tính: VNĐ) 

 



QUẢNG CÁO NỘI DUNG TRÊN 2SAIGON 
STT Hình thức Vị trí Giá/tháng Quy định 

1.   Tin loại 1 Trang chủ 1 triệu <250 chữ + 2 ảnh 

1.   Tin loại 2 Tiểu mục 600.000 <250 chữ + 2 ảnh 

1.   Bài viết loại 1 Trang chủ 2 triệu <1000 chữ+10 ảnh 

1.   Bài viết loại 2 Tiểu mục 1,5 triệu <1000 chữ+10 ảnh 

1.   Clip loại 1 Trang chủ 2 triệu <10 phút 

1.   Clip loại 2 Tiểu mục 1,5 triệu <10 phút 

1.   Bài PR (có chèn 

link) 

Trang chủ 3 triệu <3 link 

1.   Tin, bài PR (có chèn 

link) 

Tiểu mục 1,5 triệu <3 link 



QUẢNG CÁO BANER TRÊN 2SAIGON 
STT Hình thức Vị trí Giá/tháng Quy định 

1.   Baner Top 1 Trang chủ 8 triệu Size 728 x 90 

1.   Baner Top 2A Trang chủ 5 triệu Size 728 x 90 

1.   Baner Top 2B1-2B2 Trang chủ 3 triệu Size 300 x 300 

1.   Baner Top 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trang chủ 3 triệu Size 728 x 90 

1.   Baner Top 11 Trang chủ 4 triệu Size 728 x 90 

1.   Baner Top 12, 13, 14, 15, 16, 

17 

Trang chủ 2,5 triệu Size 300 x 300 

1.   Baner Top 18, 19 Chuyên mục 2 triệu Size 728 x 90 

1.   Baner logo Trang chủ 1 triệu Size 300 x 150 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH QUẢNG CÁO & ƯU ĐÃI 

 Nội dung bài viết phải đúng tiêu chí phát triển 2SaiGon, 

phù hợp thuần phong mỹ tục văn hóa Việt Nam và chuẩn 

theo quy định của Pháp luật Việt Nam 

 Chia sẻ lên fanpage 2SaiGon phải cộng thêm 1 triệu/bài 

 Chi phí viết bài, thiết kế là 1 triệu 

 Khách hàng booking theo 3 tháng sẽ giảm 5%, theo 6 tháng 

sẽ giảm 10%, theo 9 tháng giảm 15%, theo năm giảm 20% 

 



LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 

CÔNG TY TNHH 2 SAIGON 

- Address: 411 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, TP.HCM 

- Email:  hello@2saigon.vn or 2saigonvn@gmail.com 

- Cellphone: 

 0903 806 155 (Mr. Hòa) 

 0903 519 717 (Mr. Kiều) 

 0966 230 003 (Ms. Hoa) 

 

2saigonvn@gmail.com

mailto:hello@2saigon.vn
mailto:2saigonvn@gmail.com

