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-   Nội dung các chuyên trang phong phú, đa dạng nhất. Nội dung từng chuyên trang được xây dựng chuyên biệt, hấp dẫn 
với nhiều tính năng hỗ trợ tốt nhất.
-   Lượt xem quảng cáo hàng tháng: 29 triệu lượt xem/tháng
-   Tại Xa Lộ, nhiều nhãn hàng lớn đã thực hiện thành công chương trình truyền thông, quảng bá sản phẩm sâu rộng tới mọi 
đối tượng tiêu dùng.

Vị trí

Top Banner 1000x90 3 Chia sẻ 50,000,000

LREC  A 300x250 3 Chia sẻ 50,000,000

LREC  B 300x250 3 Chia sẻ 30,000,000

LREC  C 300x250 3 Chia sẻ 25,000,000

Right Banner C 160x600 3 Chia sẻ 15,000,000

Right Banner A, B 160x300 3 Chia sẻ 25,000,000

Bottom Banner 1000x90 3 Chia sẻ 10,000,000

Article Banner 468x90 3 Chia sẻ 20,000,000

In-player Banner 300x250 3 Chia sẻ 15,000,000

Background Ads
135x600

hoặc 135x800 Độc quyền 60,000,000

Cơ chế
Kích thước

(pixels)
Đơn giá

(VNĐ/tháng)

-   Banner được đặt xuyên suốt trên:
             http://tintuc.xalo.vn 
             http://nhac.xalo.vn (http://mp3.xalo.vn)
             http://luat.xalo.vn
             http://tudien.xalo.vn
             http://dich.xalo.vn

http://raovat.xalo.vn
http://anh.xalo.vn
http://game.xalo.vn
http://video.xalo.vn
http://thumuc.xalo.vn  



Điều khoản và Điều kiện:
             Banner được đặt xuyên suốt toàn trang
             Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
             Đơn giá tuần được tính bằng giá của một tháng chia cho 4 tuần. 
             Giá banner mở rộng: Giá chính thức cộng thêm 30% phí (1/4 màn hình), cộng thêm 50% (1/2 màn hình), cộng   

Kĩ thuật:
             File được định dạng là JPG, PNG, GIF.
             Dung lượng banner nhỏ hơn 40Kb, dung lượng banner định dạng Flash nhỏ hơn 80Kb
             Nội dung quảng cáo phải tuyệt đối tuân theo luật của chính phủ Việt Nam hiện hành

Minh họa các vị trí quảng cáo trên trang

100% (toàn màn hình). 




