
Chính thức ra số đầu tiên vào tháng 9/1991, Đầu tư là một 
trong những tờ báo kinh tế có uy tín hàng đầu hiện nay tại 
Việt Nam, cung cấp cho độc giả, các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp - doanh nhân những thông tin hữu ích về các vấn đề 
kinh tế, đầu tư - kinh doanh với những quan điểm, góc nhìn 
chuyên sâu và bình luận sắc sảo.
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Đầu tư có dung lượng 16 - 24 trang (tùy theo số), với các chuyên mục 

thường kỳ nổi bật sau: 

Góc nhìn Đầu tư: chuyên mục chính luận, thể hiện quan điểm của 

Báo Đầu tư về một vấn đề thời sự nổi bật. 

Thời sự - Nhận định:  đối thoại với khách mời về các vấn đề thời sự 

kinh tế nổi bật được dư luận quan tâm.

Kinh tế - Đầu tư: cung cấp các bài viết phân tích chuyên sâu về kinh 

tế - đầu tư từ những nguồn tin chính thống và các số liệu đáng tin 

cậy được khai thác từ Bộ chủ quản (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các bộ, 

ngành có liên quan.

Viễn thông - Công nghệ: 02 trang mỗi tuần vào số thứ Hai và số thứ 

Sáu, phản ảnh các chuyển động liên quan đến thị trường viễn thông- 

công nghệ và các chính sách liên quan.

Doanh nghiệp - Doanh nhân: phản ánh các ngóc ngách của đời sống 

các doanh nghiệp, từ câu chuyện khởi nghiệp đến những bài học 

kinh nghiệm thành công. Cùng khối về doanh nghiệp và doanh 

nhân, nổi bật có chuyên mục Câu chuyện kinh doanh (số thứ Hai 

hàng tuần) để bàn sâu về một câu chuyện, một vấn đề hay xu 

hướng kinh doanh đang được doanh giới quan tâm; Gương mặt 

Doanh nhân (số thứ Sáu) để viết về gương mặt các chủ doanh 

nghiệp, các CEO thành công, vượt khó hoặc có những ý tưởng kinh 

doanh độc đáo…

Hàng hóa - Tiêu dùng: Với những chuyên mục như Điểm nóng thị 

trường, Tư vấn tiêu dùng, Rộn ràng khuyến mại, chuyên trang này là 

địa chỉ kết nối đáng tin cậy giữa các doanh nghiệp với những người 

tiêu dùng thông minh. 

Kinh doanh - Pháp luật: cung cấp những bài viết chuyên sâu về pháp 

luật và kinh doanh, những ghi chép sinh động từ thực tế đời sống 

kinh tế- xã hội, những phóng sự điều tra sắc sảo về những vấn đề liên 

quan đến đời sống kinh doanh đáng quan tâm. 

Đấu thầu - Đấu giá (ra thứ Hai hàng tuần): Thông tin về hoạt động 

đấu thầu, đấu giá, về kinh nghiệm, bài học, cách xử trí tình huống 

trong đấu thầu, đấu giá. Tìm hiểu, phản ánh các vụ việc cụ thể, 

những vi phạm, sai phạm trong đấu thầu, đấu giá. Đề xuất chế tài xử 

lý vi phạm trong đấu thầu, đấu giá. 

GÓC NHÌN ĐẦU TƯ 

THỜI SỰ - NHẬN ĐỊNH

KINH TẾ - ĐẦU TƯ

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC

VIỄN THÔNG - CÔNG NGHỆ

DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN

HÀNG HÓA - TIÊU DÙNG

KINH DOANH PHÁP LUẬT

ĐẤU THẦU - ĐẤU GIÁ

TỜ BÁO
KINH TẾ
HÀNG

ĐẦU

        Đầu tư địa ốc:  xuất bản liên tục cả 3 số trong tuần, chuyên trang 
Đầu tư địa ốc phản ánh các thông tin và góc nhìn đa chiều về thị 
trường địa ốc cũng như giới thiệu các dự án tiềm năng,  kết nối các 
cơ hội đầu tư.

          Tài chính - Ngân hàng: đầu tư dành hẳn 02 trang mỗi số đề cập chuyên 
sâu các vấn đề về tài chính - ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, thuế…  
trong đó có chuyên trang Tài chính doanh nghiệp đi sâu phân tích, đánh 
giá hoạt động đầu tư, kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể thông qua 
lăng kính của các nhà nghiên cứu, các nhà phân tích kinh tế, nhà đầu tư.  
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BỐ CÁO VÀ TUYỂN DỤNG (MONO)
 Tràn trang (39cm x 27,1cm) 8.000.000

1/2 trang ngang (20cm x 27,1cm)  4.500.000
1/2 trang đứng (28cm x 18cm) 4.500.000
¼ trang (20cm x 13.3cm hoặc10cm x 27,1cm) 2.500.000
1/8 trang (10cm x 13,3cm hoặc 5cm x 27,1cm) 1.300.000

CHẾ ĐỘ GIẢM GIÁ*
5 - 10 kỳ

5%
11-39 kỳ

10%
40-78 kỳ

15%
79 kỳ trở lên

20%
* Giá trị giảm giá được quy đổi ra diện tích quảng cáo miễn phí, được đăng tải sau khi thực hiện xong toàn bộ giá trị hợp đồng.

B Ả N G  G I Á  Q UẢ N G  C ÁO
KÍCH THƯỚC 4 MÀU 1 MÀU 

CÓ HIỆU LỰC TỪ 1-1-2019. ĐƠN VỊ: ĐỒNG.  GIÁ CHƯA TÍNH 10% VAT

Tràn trang (42,1cm x 30,6cm - tràn lề hoặc 39cm x 27,1cm) 22.000.000 17.000.000

1/2 trang ngang (20cm x 27,1cm) 13.000.000 10.000.000

1/2 trang đứng (28cm x 18cm) 13.000.000 10.000.000

¼ trang (20cm x 13.3cm hoặc10cm x 27,1cm) 7.000.000 5.500.000

1/8 trang (10cm x 13,3cm hoặc 5cm x 27,1cm) 4.000.000 3.000.000

Logo 5cm*6,5cm                                                                                                        1.000.000 (Chạy tối thiểu 3 tháng)

  

40%

55% Hà Nội

TP. HCM

Các địa phương khác và nước ngoài

ĐỊA BÀN PHÁT HÀNH KÊNH PHÁT HÀNH

Kênh đặt báo dài hạn và trên các 
chuyến bay của Vietnam Airlines;

Kênh bán lẻ trên hệ thống sạp báo, 
nhà sách, bưu điện toàn quốc

Kênh khác, bao gồm các sự kiện do 
Báo Đầu tư tổ chức và bảo trợ 
thông tin.

ĐỐI TƯỢNG ĐỘC GIẢ CHÍNH

Lãnh đạo/Chủ doanh nghiệp.

Cơ quan quản lý nhà nước tại Trung 
ương và các địa phương; các chuyên gia.

Sinh viên khối kinh tế - tài chính và các 
đối tượng khác



40.000 bản

220.000

97%
TỶ LỆ ĐỘC GIẢ XEM QUẢNG CÁO

LÀ SỐ LƯỢNG PHÁT HÀNH/1 SỐ BÁO

ĐỘC GIẢ THƯỜNG XUYÊN

LIÊN HỆ
ĐẶT QUẢNG CÁO
Hà Nội:  47 Quán Thánh, Ba Đình - ĐT : 84.24 38450 537 - Fax : 84.24 38235 288
TP.HCM: 289 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM - TĐ: 84.28 39305 311 - Fax : 84.28 39305 317
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