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Thành lập ngày 27/9/1991, Vietnam Investment 
Review (VIR) là tờ báo kinh tế, đầu tư bằng Tiếng 
Anh hàng đầu tại Việt Nam.VIR xuất bản thứ Hai 
hằng tuần gồm 24 trang, phân tích khách quan, 
chuyên sâu về các chính sách kinh tế, thương mại 
và đầu tư tại Việt Nam, môi trường đầu tư, hoạt 
động của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là 
khối doanh nghiệp FDI.
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Tin quốc gia (2 trang): Đề cập đến các vấn đề kinh tế vĩ mô, quan 
hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế đối ngoại của Việt Nam với các 
nước.

Đầu tư (6 trang): Phân tích các hoạt động đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) và các chính sách liên quan; là diễn đàn cho các nhà 
đầu tư và doanh nghiệp FDI phản biện chính sách, khuyến 
nghị tới các cơ quan quản lý. Chuyên mục này còn có 1 trang 
Investment Update - cập nhật những thống kê mới nhất, chi 
tiết và độc quyền về FDI tại Việt Nam. 

Doanh nghiệp (6trang): Thông tin về các doanh nghiệp; các vấn 
đề về thị trường, cạnh tranh, khách hàng, thương hiệu, chiến 
lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, truyền thông doanh 
nghiệp.

Bất động sản (2 trang): Các bài viết về thị trường bất động sản, 
doanh nghiệp - dự án bất động sản, chính sách phát triển bất 
động sản.

Tiền tệ (3 trang): Phân tích các vấn đề ngân hàng, tài chính, thị 
trường chứng khoán, diễn biến của thị trường tài chính, tiền tệ 
khu vực và thế giới.

Xã hội (1trang): Các bài viết về vấn đề xã hội có ảnh hưởng trực 
tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Các bài viết mang 
tính giải trí hoặc giúp độc giả nước ngoài hiểu thêm về xã hội, 
con người, văn hóa Việt Nam.

• Tin quốc gia (2-3 trang): Đề cập đến các vấn đề kinh tế vĩ mô, quan hệ chính trị, ngoại 
giao, kinh tế đối ngoại của Việt Nam với các nước. 
• Đầu tư (5 trang): Phân tích các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các chính 
sách liên quan. Đặc biệt, chuyên mục này còn cập nhật và phân tích các luật, thông tư, nghị 
định, văn bản, quy định pháp luật mới trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cũng 
như giải đáp những thắc mắc về các quy định pháp luật mới ban hành.
• Tư vấn đầu tư (1/2 trang): Giải đáp những thắc mắc về các quy định pháp luật liên 
quan tới đầu tư-doanh nghiệp mới ban hành.
• Năng lượng xanh/sạch (1 trang): Phân tích tình hình và chính sách năng lượng tại 
Việt Nam, với các dự án mới nhất về năng lượng tái tạo.
• Trò chuyện cùng doanh nhân (1 trang): Là diễn đàn cho các nhà đầu tư và doanh 
nghiệp FDI nói về các hoạt động kinh doanh của họ, cũng như phản biện chính sách, 
khuyến nghị tới các cơ quan quản lý.
• Nhịp đập kinh doanh (5 trang): Thông tin về các doanh nghiệp, các vấn đề về thị 
trường, cạnh tranh, khách hàng, thương hiệu, chiến lược kinh doanh, quản trị doanh 
nghiệp, truyền thông doanh nghiệp.
• M&A/Startup Platform (1 trang): Phân tích tình hình mua bán, sáp nhập, với các 
thương vụ điển hình, cũng như cơ hội dành cho các startup, và những ngành hot cho 
startup tại Việt Nam.
• Bất động sản (2 trang): Các bài viết về thị trường bất động sản, doanh nghiệp - dự án 
bất động sản, chính sách phát triển bất động sản. 
• Tiền tệ (2 trang): Phân tích các vấn đề ngân hàng, tài chính, thị trường chứng khoán, 
diễn biến của thị trường tài chính, tiền tệ khu vực và thế giới. 
• Dạo quanh phố phường/Giải trí (1-2 trang): Các bài viết về vấn đề xã hội có ảnh 
hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
và nhà đầu tư nước ngoài. Các bài viết mang tính giải trí hoặc giúp độc giả nước ngoài hiểu 
thêm về xã hội, con người, văn hóa Việt Nam.
• Cập nhật số liệu (1 trang): Cập nhật những số liệu thống kê mới nhất, chi tiết và độc 
quyền về FDI và kinh tế vĩ mô tại Việt Nam.
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BỐ CÁO (MONO)

QUẢNG CÁO BÌA 4:

 

Thêm : 10%

 

KÍCH THƯỚC 4 MÀU           1 MÀU

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

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

1/2 trang đứng (28cm x 18cm)

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

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

VND 47.000.000 VND 31.000.000

VND 28.000.000  VND 18.500.000

 VND 28.000.000 VND 18.500.000

 VND 15.000.000 VND 10.000.000

 VND 8.500.000 VND 5.500.000

VND 5.500.000  VND 4.000.000

Tràn trang (39cm x 27,1cm) VND 13.000.000

1/2 trang ngang (20cm x 27,1cm)  VND 7.000.000

1/2 trang đứng (28cm x 18cm) VND 7.000.000

¼ trang (20cm x 13.3cm hoặc10cm x 27,1cm) VND 3.500.000

1/8 trang (10cm x 13,3cm hoặc 5cm x 27,1cm) VND 1.800.000

Các nhà đầu tư nước ngoài

Các lãnh đạo doanh nghiệp nước 
ngoài ở Việt Nam

Các đại sứ quán, các tổ chức quốc 
tế, 

Các nhà kinh tế/chuyên gia kinh 
tế người nước ngoài

Các địa phương khác 10%

Nước ngoài 15%

Hà Nội 35%
TP.HCM 40% 
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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.




