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Kính gửi: Quý Công ty sản xuất và kinh doanh xi măng, vật liệu xây dựng
Trang Thông tin điện tử Xi măng Việt Nam (ximang.vn) thuộc Hiệp hội Xi măng Việt Nam, 
do Công ty Gamma NT xây dựng và phát triển từ năm 2009. Đến nay ximang.vn là Trang 
Thông tin điện tử chuyên ngành duy nhất về lĩnh vực xi măng và vật liệu xây dựng, với hàng 
chục ngàn lượt truy cập mỗi ngày. Thông tin trên trang được cập nhật nhanh chóng, độ 
chính xác cao, đa chiều và hữu ích về hoạt động của ngành và lĩnh vực liên quan. 
Với định hướng cung cấp thông tin trực tuyến về sản xuất và thị trường; giới thiệu các công 
nghệ, thiết bị mới; quảng bá các sản phẩm - thương hiệu thuộc ngành; thiết lập sàn giao dịch, 
cơ sở dữ liệu về xi măng và vật liệu xây dựng… nhằm phục vụ cho việc sản xuất, tiêu thụ, 
sử dụng… và cả việc học tập, nghiên cứu và đầu tư phát triển.
Hiện nay Việt Nam đã trở thành quốc gia sản xuất xi măng có sản lượng lớn đứng đầu Đông 
Nam Á và top 5 Thế giới. Ngành xi măng đã và đang hội nhập sâu rộng, nhập khẩu thiết bị 
công nghệ từ nhiều nước G7, Trung Quốc và Ấn Độ…; xuất khẩu xi măng và clinker đi hàng 
chục nước trên tất cả các châu lục.
Do đó, để hỗ trợ quảng bá các thương hiệu, sản phẩm và sự phát triển của các doanh nghiệp 
ngành Xi măng Việt Nam tới đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế, chúng tôi đang 
triển khai các loại hình dịch vụ truyền thông thương hiệu, tổ chức sự kiện và xúc tiến thương 
mại mang tính chuyên ngành, có thể giúp các đơn vị sản xuất và kinh doanh có hiệu quả.
Chúng tôi mong muốn được làm cầu nối giữa Quý Công ty và các đối tác, khách hàng; giữa 
các Nhà sản xuất - kinh doanh và Người tiêu dùng.
Vì vậy, chúng tôi kính mời Quý Công ty tham gia quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm 
trên ximang.vn (đặt banner, đăng bài giới thiệu) và tham gia các sự kiện Hội nghị, Hội thảo, 
Chương trình xúc tiến thương mại do Công ty Gamma NT tổ chức. 
(Chi tiết xem Phụ lục kèm theo)

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.
Xin trân trọng cảm ơn!

T/M Công ty Gamma NT
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I - BIỂU PHÍ ĐẶT BANNER TRÊN ximang.vn
(Áp dụng từ 1/1/2020)

Vị trí Mô tả BANNER
(Xem sơ đồ vị trí ở trang bên)

Thông số

Kích thước
(pixel)

Cơ chế
chia sẻ

Đơn giá
(VNĐ/tháng)

1

2

3

4

5,6

7

8,9

10

11

12

13

14

Top Banner – Toàn site

Right Banner 

Right Banner 

Hot Banner 

Center Banner 

Right Banner 

Center Banner 

Right Banner 

Box Logo thương hiệu

Right Banner 

Bottom Center Banner

Right Banner 

450 x 80

300 x 200

300 x 200

290 x 70

350 x 80

300 x 200

350 x 80

300 x 200

100 x 75

300 x 200

700 x 115

300 x 200

Full

Chia sẻ 2

Chia sẻ 2

Chia sẻ 2

Chia sẻ 2

Chia sẻ 2

Chia sẻ 2

Chia sẻ 2

Slide chạy

Chia sẻ 2

Chia sẻ 2

Chia sẻ 2

8.000.000

3.000.000

3.000.000

5.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

1.000.000

Ghi chú:
1. Ưu đãi cho các thành viên VNCA: Thời hạn 6 tháng: giảm 10%; 
Thời hạn 12 tháng: giảm 20%; Thời hạn 24 tháng: giảm 40%.
2. Banner được link tới website Công ty hoặc bài viết bất kỳ.
3. Miễn phí thiết kế banner nếu khách hàng yêu cầu.
4. Miễn phí 03 từ khóa quảng cáo TextLink trong bài viết; link tới website Công ty
hoặc bài viết bất kỳ.

Dịch vụ giá trị gia tăng:
1. Thiết kế website doanh nghiệp chuyên ngành xi măng, vật liệu xây dựng.
2. Phát triển nội dung website doanh nghiệp xi măng. Xây dựng Video Clip.
3. Xây dựng thư viện điện tử, cơ sở dữ liệu nội bộ doanh nghiệp.
4. Xây dựng các ứng dụng quản trị nội bộ (quản lý nhân sự, tiền lương, bán hàng, vật tư, 
kho bãi...)



Sơ đồ vị trí quảng cáo Banner trên ximang.vn



Thông tin liên hệ
Ban biên tập ximang.vn – Hiệp hội Xi măng Việt Nam: 

Công ty Gamma NT: P504, nhà A, số 3, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
ĐT/ Fax: (024)6276 4286 -  Hotline/Zalo: 0913.513.465

Email: gamma.ximang@gmail.com
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II - BIỂU PHÍ ĐĂNG BÀI PR TRÊN ximang.vn

Xử lý, viết bài và biên tập bởi nhà 
báo chuyên nghiệp

Xử lý ảnh, Video Clip

Hiển thị tại mục Tin mới

Hiển thị tại mục Tin nổi bật có Big 
Avatar. 

Hiển thị tại 3 Box Công nghệ - Kinh 
nghiệm - Nguyên liệu có ảnh avatar

Hiển thị tại Box tin Chuyên mục

Hiển thị tại Box tin Tiêu điểm

Lưu trữ trong chuyên mục

1

2

3

4

5

6

7

8

3 ngày

3 ngày

1 tuần

1 tuần

2 tuần

2 tuần

2 tuần

Dài hạn

3.000.000    2.000.000   1.000.000
TT Quyền lợi Tiến độ

Lựa chọn gói đăng tin (VNĐ)

Lưu ý : Nội dung bài do khách hàng cung cấp. Bài đăng được lưu trữ lâu dài trên Trang nên 
khi hết thời hạn trên, độc giả vẫn có thể tìm thấy bằng các công cụ tìm kiếm.

ĐĂNG TEXT LINK THEO TỪ KHÓA (VNĐ/từ khóa/tháng) 
Từ khóa do khách hàng chọn, đặt xen kẽ vào các vị trí:
1. Tại các tiêu đề, sapo của các bài viết:   200.000 đ/tháng
2. Trong nội dung bài viết:     100.000 đ/tháng
3. Tại khu vực Menu chân trang:   200.000 đ/tháng
4. Tại dòng tag ở cuối mỗi bài viết:    100.000 đ/tháng

Dòng TextLink được dẫn tới bài viết bất kỳ hoặc website của khách hàng.

III – DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
- Tổ chức Hội thảo, Hội nghị chuyên ngành giới thiệu sản phẩm, công nghệ, thiết bị…
- Tổ chức Diễn đàn, chương trình vinh danh các Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu.
- Tổ chức Hội chợ, Triển lãm, các chương trình xúc tiến thương mại…
Mỗi sự kiện sẽ được xây dựng nội dung chi tiết theo các đề án riêng


