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Mạng xã hội

Trang web

ELLE là tạp chí Thời trang hàng đầu thế giới và cũng là tạp chí tiên phong về Làm đẹp và Phong cách 
sống tại Việt Nam. Ra mắt độc giả Việt Nam vào cuối năm 2010, Phái đẹp – ELLE đã nhanh chóng trở thành 
chuẩn mực mới trong làng tạp chí thời trang và làm đẹp cao cấp. Với thẩm mỹ tinh tế, khả năng tiếp cận 
độc quyền với những nhà thiết kế thời trang, ngôi sao, người mẫu và nhiếp ảnh gia hàng đầu trong nước 
và quốc tế, các BTV ELLE Việt Nam truyền cảm hứng và khuyến khích gu thời trang cùng phong cách riêng 
của mỗi bạn đọc.
    Trong năm 2014, tạp chí Phái đẹp - ELLE sẽ mang tới nhiều chuẩn mực mới, đầu tư nhiều hơn nữa cho 
phần nội dung và hình ảnh của các chuyên mục về Làm đẹp - Mỹ phẩm, Văn hóa - Giải trí và phát huy 
thế mạnh trong mạng lưới thông tin online cũng như trên các phương tiện kỹ thuật số khác như điện thoại 
thông minh, máy tính bảng... Phái đẹp - ELLE sẽ tiếp tục giữ vị trí của một tạp chí dẫn đầu về Thời trang - Làm 
đẹp - Phong cách sống mang đẳng cấp quốc tế, đưa độc giả và đối tác đến những tầm cao mới.

ELLE - TẦM NHÌN THƯƠNG HIỆU
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Ra mắt tại Paris (Pháp) vào năm1945, ELLE là tạp chí thời trang hàng đầu thế giới. ELLE Việt Nam là phiên 
bản thứ 43 của ELLE trên toàn cầu.

FRANCE - UNITED STATES OF AMERICA - UNITED KINGDOM - SPAIN - ITALY - HONG KONG - SWEDEN 
- BRAZIL - CHINA - GERMANY PORTUGAL - GREECE - JAPAN - QUEBEC - HOLLAND - TAIWAN - KOREA - SINGAPORE - 

MEXICO - CZECH REPUBLIC - ARGENTINA POLAND - THAILAND - SOUTH AFRICA - RUSSIA - INDIA - NORWAY 
- ROMANIA - TURKEY - CANADA - UKRAINE - HUNGARY - CROATIA BELGIUM - BELGIE - SLOVENIA - SERBIA 

- BULGARIA - MIDDLE EAST - FINLAND - INDONESIA - DENMARK - VIETNAM - AUSTRALIA

ELLE TOÀN CẦU
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ELLE - ĐỘ PHỦ TRUYỀN THÔNG

34% Độc giả tại Hà Nội và các tỉnh 
thành khác

Tải ứng dụng ELLE Vietnam 71.277

Hơn 155.449 fan Facebook

Lượng phát hành 20.000 bản 

360.000  web visits/tháng
Độ tuổi trung bình 27 

Đăng ký e-newsletter  8.974
7 Độc giả trên mỗi cuốn

91% Độc giả AB 
66% Độc giả tại TP.HCM

CƠ QUAN HIỆP HỘI  NỮ DOANH NHÂN HÀ NỘI 

CA SĨ - DIỄN VIÊN  MINH HẰNG

TÂM LÝBÍ QUYẾT THẮP LẠI NGỌN LỬA ĐAM MÊTẾT & SỰ DỊCH CHUYỂN QUA THẾ HỆ  

SPRING FASHION PREVIEWDỰ ÁN THỜI TRANG VỚI 15 THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU  ELLE BEAUTY AWARDS 2014 NHỮNG SẢN PHẨM LÀM ĐẸP TỐT NHẤT CỦA NĂM

GIÁ: 44.500 VNĐ

8938505353

SỐ 52. THÁNG 02-2015

LÀM MỚI MÌNH VỚI 
PHONG CÁCH LÃNG 

MẠN & THANH LỊCH

KÍNH BIẾU
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ELLE - ĐỘC GIẢ

Những phụ nữ trẻ, hiện đại 
48% độc giả ELLE có 
độ tuổi từ 25 đến 34

NHỮNG AI ĐỌC 
PHÁI ĐẸP - ELLE?

“VỚI TÔI, 
PHÁI ĐẸP - ELLE LÀ...”

96% Sổ tay về 
Thời trang, Làm đẹp 

và Phong cách sống 
tại Việt Nam

86% Tạp chí 
yêu thích nhất 

của tôi

77% Cuốn 
cẩm nang khiến 
tôi hạnh phúc và 
lạc quan

Những người phụ nữ thành đạt 
85% độc giả ELLE
có thu nhập từ trung 
bình đến cao

Những người yêu thích 
mua sắm
73% độc giả ELLE 
mua những sản phẩm 
được đăng trên ELLE

Fashionista đi đầu về xu hướng 
85% độc giả ELLE có 

gu thẩm mỹ tốt, được 
bạn bè và người thân 

nhờ tư vấn về thời trang 
và làm đẹp

Dựa trên khảo sát độc giả ELLE 
năm 2013 của Cimigo
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KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

FASHION & 
ACCESSORIES 
Accessorize 
Adidas
AXARA
Banana Republic 
Balenciaga
Bally
BCBG Maxazria 
Bebe
Bonia
Bon Mua Boutique 
Bottega Veneta 
Burberry
Chanel
Charles & Keith 
Charles David Cartier
Carlo Rino
Chloé
Christian Dior 
Christian Louboutin 
Coach
CK Jeans
David Yurman 
Dolce&Gabbana 
Diesel
DKNY
Emporio Armani 
Ermenegildo Zegna 
FCUK
Furla
Galleria
GAP
Geox
Givenchy
Gucci
Havaianas
H.E by Mango 
Hermès
Jimmy Choo
Judith Leiber
Just Cavalli
Kenzo
Lacoste
Le Château
Levi’s
Loewe
Louis Vuitton
Lynn Around
Mango

Marc Jacobs
Marc by Marc Jacobs 
Mineli
Moschino
Naf Naf
Nike
Nine West
Oasis
Pedro
Pinko
Promod
Ralph Lauren
Replay
Roberto Cavalli 
Salvatore Ferragamo 
Sergio Rossi 
Silhouette
SuiteBlanco 
Swarovski
Tara Jarmon
Tommy Hilfiger 
Topshop - Topman 
Tumi
Valentino
Versace
Warehouse

BEAUTY & 
FRAGRANCES 
Amway
Benefit
Bonacure
Bobbi Brown 
Bourjois 
Boucheron 
Biotherm 
Burberry Body 
Bvlgari Perfume 
Carolina Herrera 
Chanel Beauty 
Clarins
Clear Shampoo
Clé De Peau Beauté 
Clinique
Cora 
Crabtree&Evelyn 
Davines 
Dermalogica
Dior
Dove

D&G Perfume
Elie Saab Perfume 
Elizabeth Arden 
Estée Lauder
Jimmy Choo Flash 
Givenchy Perfume 
Gucci Perfume 
Guerlain
Hiruscar
Hugo Boss Perfume 
Igora
Imedeen
Issey Miyake
Jean Paul Gautier 
Kenzo Perfume 
Kosé
Lancôme
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La Mer
Lab Series
Lancôme
Lanvin Perfume
Laneige
L’Apothiquaire L’Occitane 
L’Oréal Paris
L’Oréal Professionnel 
M.A.C
Make up Forever
Max Factor
Maybelline
Melascreen
Melia
Menard
Mercilon
MontBlanc Perfume 
Moroccanoil
Narciso Rodriguez Perfume 
Nivea
O HUI
Olay
Paco Rabanne Perfume 
Pamas Spa
Pantene
Pond’s
Prada Luna Rossa
Procter & Gamble
PS
Revlon
Rene Furterer
Rohto
Shiseido
Shu Uemura
Skinfood
Sisley Paris
Spa Medicare
Sunsilk
Sulwhasoo
The Body Shop
The Face Shop
Thierry Mugler Perfume 
Unilever
Vaseline
Yves Rocher

WATCHES
& JEWELRY
Adidas
BVLGARI

Cao Fine Jewellery 
Cartier
Chopard
Claude Bernard 
Dogray
DKNY
Diesel
Edox
Emporio Armani
Fossil
Jaeger-LeCoultre 
Korloff
Longines
Marc by Marc Jacobs 
Michael Kors 
Montblanc
Omega
Pandora
Patek Philippe
Piaget
Prima Gold
Silhouette
Rado
Rolex
Tag Heuer
Titoni

TOP BRANDS
AA Decor
Ana Mandara Nha Trang
 Audi
Bellavita
BoConcept
California Fitness & Yoga Centers 
Calligaris
Cara
Citibank
Citroen
Crescent Mall
Eleganz Décor
Fusion Maia
Hafele
Hermès Home
Hitachi
Honda
HKTD Council
HSBC
KIA
Kohler
Lambretta

LG Mobile
Mazda
Mercedes-Benz
Nokia
Panasonic
Parkson
Piaggio
Porsche
The Nam Hai
Samsung
Sony
Sofitel Legend Metropole Hanoi 
Toyota
The Empire Residences & Resort 
Versace Home
Vietjet Air
Yamaha
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10 CHUYÊN MỤC KHÔNG THỂ BỎ QUA TRÊN ELLE
• ELLE.vn: Tổng hợp những nội dung nổi bất nhất mỗi ngày
• ELLE Người đồng hành: Phỏng vấn chuyên sâu về quan điểm sống 
của những người nổi tiếng trong & ngoài nước
• ELLE Trend: Xu hướng thời trang, Xu hướng đồng hồ, Xu hướng phụ 
trang, Xu hướng giày, Fashion blog, Câu chuyện thời trang, Elle focus
• ELLE Shopping: Lookbook, Sản phẩm mới, 1 món đồ 2 phong cách, 
Elle promotion
• ELLE Style: Tư vấn, Sao & Style, Elle instagram
• ELLE Culture: Điểm tin, Giới thiệu, Elle focus, Nghệ sĩ/ người nổi tiếng
• ELLE Beauty: Câu chuyện làm đẹp, Bí quyết của các chuyên gia, Sản 
phẩm làm đẹp, Mỹ phẩm, Nước hoa, Sức khỏe, Elle beauty award
• ELLE Fashion: Bộ hình thời trang
• ELLE Society: Tâm lý, Xã hội, Phong cách sống, Trải nghiệm
• ELLE Living: Điểm đến sành điệu

ELLE MAN

ẤN PHẨM

Elle Regular

Elle Supplements

ELLE BEAUTY

“60% độc giả ELLE rất yêu thích các phụ trương do ELLE sản xuất, đặc biệt là ấn phẩm Phái mạnh – ELLE MAN”

“74% độc giả ELLE cập nhật thông tin về xu hướng thời trang và làm đẹp từ ELLE”

ELLE DECORATION ELLE ACCESSORISE
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ELLE DIGITAL

Với 1,6 triệu độc giả mỗi tháng, trang web ELLE.VN tại Việt Nam chuyển động cùng những 
hơi thở của giới mộ điệu thời trang và các chuyên gia làm đẹp. Nội dung ELLE.VN được 
liên kết chặt chẽ 360 độ với tạp chí ELLE, mang đến cho độc giả cơ hội đắm chìm trong 
những chi tiết và vẻ đẹp rực rỡ của các BST mới, cửa hiệu, phòng trưng bày cùng những 
địa điểm nổi tiếng trên thế giới và tại Việt Nam. Trang web chắc chắn là địa chỉ mỗi ngày 
của bạn dành cho nhu cầu Xem-Nghe-Đọc những tin tức thời trang, làm đẹp, phong 
cách sống mới nhất trong và ngoài nước.

Elle Website

Cùng với trang web ELLE, ELLE đã cho ra đời ứng dụng (app) trên iPad, điện thoại và các 
thiết bị máy tính bảng khác cho cả 2 hệ điều hành iOS và Android. Độc giả có thể truy cập 
App Store và Google Play để tải các ấn phẩm mới nhất của tạp chí ELLE với hình ảnh số 
tuyệt vời và những hiệu ứng chỉ có trên các thiết bị kỹ thuật số cầm tay.

Elle Tablet & Điện thoại

Facebook của ELLE Việt Nam hiện có lượng fan tăng gấp 10 lần so với năm 2011, với thông 
tin được cập nhật hàng ngày cùng với nhiều trò chơi tương tác hấp dẫn đã tạo cầu nối 
gắn kết giữa ELLE và bạn đọc. Đó cùng là nơi bạn đọc chia sẻ suy nghĩ, tình cảm dành cho 
ELLE và được xem như là phương tiện hàng đầu giúp ELLE truyền tải tin tức, hình ảnh mới 
nhất đến bạn đọc mang hiệu quả cao nhất.
Trở thành fan của ELLE Vietnam tại: www.facebook/ellevn

Elle Facebook

Để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của độc giả, ELLE Việt Nam đã cho ra mắt 
thư điện tử hàng tuần (weekly e-newsletter) dưới định dạng HTML đầu tiên. Việc này cũng 
đánh dấu ELLE trở thành tạp chí thời trang tiên phong và duy nhất tại Việt Nam nỗ lực gắn 
kết 360 độ với độc giả. Chỉ với 1 thao tác đăng ký đơn giản, bạn đọc có thể nhận được 
những tin tức mới nhất từ ELLE mỗi tuần được gửi tới tận hộp thư điện tử của mình.

Elle E-Newsletter

Ra mắt vào cuối năm 2013, ELLE Instagram nhanh chóng trở thành cầu nối giữa BTV ELLE 
Việt Nam cùng với ELLE Network toàn cầu, cộng tác viên, fashionistas và bạn đọc than 
thiết trên toàn thế giới. ELLE Instagram là nơi chia sẻ những nguồn cảm hứng, hình ảnh 
đẹp, cảnh hậu trường và các hoạt động đang diễn ra trong thế giới của ELLE.

Elle Instagram
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ELLE SỰ KIỆN

ELLE  Beauty Awards

ELLE Style Awards

ELLE  Private Sale  (HCM)

Giữa 
tháng 1

Tháng 3

Tháng 5

Là sự kiện uy tín nhằm tôn vinh những sản phẩm đoạt giải ELLE 
Beauty Awards, cũng chính là những thương hiệu làm đẹp hàng 
đầu do bạn đọc và BTV Làm đẹp của ELLE bình chọn.

Năm 2013, ELLE tiếp tục tổ chức thành công ELLE 
Private Sale và mang đến những trải nghiệm mua 
sắm thực sự thú vị cho bạn đọc của ELLE khi dành 
tặng cho họ nhiều mức giảm giá vô cùng hấp dẫn. 
ELLE Private Sale được quảng bá rộng rãi trên các 
phương tiện thông tin trên toàn quốc và trên tạp chí 
Phái đẹp – ELLE.

ELLE Style Awards là một sự kiện thời trang nổi tiếng toàn thế giới 
được ELLE UK tổ chức đầu tiên ở London vào năm 1997. 10 gương 
mặt nam và nữ với những thành tựu trong phong cách thời trang, 
âm nhạc, nghệ thuật, phim ảnh, kinh doanh... sẽ được chọn lọc và 
xướng danh bởi ELLE Vietnam. Ngoài đêm tiệc để chúc mừng người 
đoạt giải, ELLE sẽ có bộ hình và bài phỏng vấn độc quyền những cá 
nhân được bầu chọn, đồng thời loạt bài ghi lại những hoạt động thú 
vị xoay quanh chương trình ELLE Style Awards.

ELLE Private Sale (HN)Tháng 10
Đây là cũng là cơ hội để ELLE tri ân những khách hàng quảng 
cáo dài hạn của mình, giúp họ tăng thêm doanh thu và có cơ 
hội tiếp xúc với đối tượng khách hàng đa dạng. Sự kiện này 
đã thu hút được số lượng lớn bạn đọc ELLE, những người đam 
mê thời trang. 

ELLE Fashion ShowTháng 9
ELLE Fashion Show sẽ chọn ra những Nhà thiết kế thời trang hàng 
đầu Việt Nam (trong và ngoài nước) tham gia trình diễn các BST 
được thiết kế độc quyền theo xu hướng thời trang quốc tế mỗi mùa. 
ELLE Fashion Show thu hút một lượng lớn khách mời danh dự gồm 
các doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực thời trang, tín đồ thời trang 
và chắc chắn không thể thiếu những ngôi sao giải trí hàng đầu Việt 
Nam. Bên cạnh đó, ELLE Fashion Show còn là sự kiện nhận được nhiều 
quan tâm của báo giới và được ưu ái nhắc đến như một chương trình 
thời trang theo tiêu chuẩn thế giới hàng đầu tại Việt Nam.

ELLE Women in Music (HN)Tháng 8
ELLE Women in Music là một sự kiện được tổ chức bởi tạp chí ELLE nhằm tôn 
vinh những nữ ca sĩ hàng đầu, những người nghệ sĩ mang đến cảm hứng âm 
nhạc cho khán giả. Đêm nhạc sẽ là cột mốc đánh dấu sự công nhận quá trình 
cống hiến nghệ thuật trong năm của người nghệ sĩ, giúp người xem có một 
cái nhìn rõ hơn về những người nghệ sĩ yêu thích của họ, đồng thời cũng là một 
bước đệm cho những ngôi sao đang lên. Tiêu chí lựa chọn sẽ dựa trên phong 
cách âm nhạc riêng biệt cùng những câu chuyện khơi nguồn cảm hứng, 
và cuối cùng là lượng bình chọn cao nhất được thực hiện bởi ELLE và 
những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, v.v...
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ABOUT US  2015
ELLE là tạp chí thời trang hàng đầu thế giới và lớn nhất về thời trang cao cấp, làm đẹp và phong 
cách sống của phụ nữ tại Việt Nam. Hơn nữa, ELLE kết hợp chặt chẽ và bổ sung cho nhau từ ELLE 
tạp chí đến ELLE Digital, giúp bạn đọc thưởng thức trọn vẹn 360 độ các nội dung đặc sắc của ELLE.

ELLE CLUB & UPDATE

CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ BÁO DÀI HẠN
Mỗi tháng, ELLE đều có những ưu đãi đặc biệt 
dành tặng cho bạn đọc đăng ký báo dài hạn: 
giảm giá đáng kể so với giá bìa, tải miễn phí ứng 
dụng đọc ELLE trên máy tính bảng, điện thoại 
thông minh và những món quà hấp dẫn.

CÂU LẠC BỘ ELLE CLUB
ELLE CLUB là Câu Lạc Bộ dành riêng cho những 
bạn đọc đăng ký tạp chí ELLE dài hạn. Mỗi tháng, 
ELLE CLUB sẽ có những chương trình rút thăm 
trúng thưởng các loại quà tặng hấp dẫn, giảm 
giá ưu đãi,... với sự hợp tác của đối tác đặc biệt 
để đem đến cho bạn đọc trung thành của ELLE 
những ưu đãi tuyệt vời nhất.

ELLE CLUB

ELLE UPDATE
Kết nối thương hiệu của bạn với sức quảng 
bá rộng rãi của ELLE và đẩy mạnh tên tuổi 
sản phẩm bằng cách tham gia vào ELLE 
Update, một trang viết phong cách gồm 
những câu chuyện và sản phẩm mới nhất 
đang là tâm điểm trong giới thời trang và 
làm đẹp. Tham gia vào ELLE Update bằng 
cách gửi cho ELLE hình ảnh độ phân giải 
cao cùng thông tin ngắn gọn về sản phẩm!
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VỊ TRÍ QUẢNG CÁO KÍCH THƯỚC GIÁ (VNĐ)

Trang đôi sau bìa 1 Trang đôi 144.900.000

Trang đôi thứ nhất Trang đôi 140.700.000

Trang đôi thứ hai Trang đôi 134.400.000

Trang đôi thứ ba Trang đôi 130.200.000

Trang đôi thứ tư Trang đôi 123.900.000

Trang đôi thứ năm Trang đôi 119.700.000

Trang đôi thứ sáu Trang đôi 1111111117.400.000

Trang đôi thứ bảy Trang đôi 115.400.000

Trang đôi thứ tám Trang đôi 113.400.000

Trang đôi thứ chín Trang đôi 110.800.000

Trang đôi thứ mười Trang đôi 105.800.000

Trang đôi thông thường Trang đôi 100.800.000

Bìa 3 Nguyên trang 56.700.000

Bìa 4 Nguyên trang 111.300.000

Đối diện trang Mục lục 01 Nguyên trang 77775.500.000

Đối diện trang Mục lục 02, 03 Nguyên trang 73.500.000

Đối diện trang Êkíp thực hiện Nguyên trang 71.400.000

Đối diện trang Thư tòa soạn Nguyên trang 67.200.000

Đối diện trang ELLE Người đồng hành Nguyên trang 60.000.000

Đối diện trang ELLE.vn Nguyên trang 58.000.000

Trang đơn thông thường Nguyên trang 54.600.000

Trang PR đặc biệt (ELLE focus) Nguyên trang 65.520.000

Trang PR (ELLE promotion) Nguyên trang 54.600.000

ELLE Update - Tin ngắn Kích thước 1/6 trang ngang bao gồm 
thông tin cơ bản + hình đại diện 5.520.000

QUẢNG CÁO TRÊN ẤN PHẨM

Thông số kích thước quảng cáo tạp chí
 + Kích thước lọt lòng (Cách lề xung quanh 10mm)
        • Trang đôi: 400x265mm
        • Trang đơn: 190x265mm

+ Khu vực nội dung (nằm trong khu vực bắt 
chữ thiết kế)
        • Trang đôi: 380x254mm
        • Trang đơn: 170x254mm

+Tràn trang (thêm 3mm xén vào mỗi bên của 
mẫu quảng cáo) 
        • Trang đôi: 426x291 mm
        • Trang đơn: 216x291 mm

Ghi chú: Giá trên không bao gồm VAT, chi phí chụp ảnh, chi phí người mẫu và các chi phí thực hiện khác
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QUẢNG CÁO TRÊN PHỤ TRƯƠNG

VỊ TRÍ QUẢNG CÁO KÍCH THƯỚC GIÁ (VNĐ)

Trang đôi sau bìa 1 Trang đôi 144.900.000

Trang đôi thứ nhất Trang đôi 140.700.000

Trang đôi thứ hai Trang đôi 134.400.000

Trang đôi thứ ba Trang đôi 130.200.000

Trang đôi thứ tư Trang đôi 123.900.000

Trang đôi thứ năm Trang đôi 119.700.000

Trang đôi thứ sáu Trang đôi 1117.400.000

Trang đôi thứ bảy Trang đôi 115.400.000

Trang đôi thứ tám Trang đôi 113.400.000

Trang đôi thứ chín Trang đôi 110.800.000

Trang đôi thứ mười Trang đôii 105.800.000

Trang đôi thông thường Trang đôi 100.800.000

Bìa 3 Nguyên trang 56.700.000

Bìa 4 Nguyên trang 111.300.000

Đối diện trang Mục lục 01 Nguyên trang 775.500.000

Đối diện trang Êkíp thực hiện Nguyên trang 71.400.000

Đối diện trang Thư tòa soạn Nguyên trang 67.200.000

Đối diện trang Cộng tác viên Nguyên trang 58.000.000

Trang đơn thông thường Nguyên trang 54.600.000

Trang PR đặc biệt (ELLE focus) Nguyên trang 65.520.000

Trang PR (ELLE promotion) Nguyên trang 54.600.000

ELLE Man, ELLE Decor và ELLE Beauty Special Editions giới thiệu đến độc giả những nội dung nổi bật nhất của 
ELLE và đặc biệt, tạo sự liên kết với những nhân vật có ảnh hưởng trong giới. Các ấn phẩm phụ này của ELLE 
cũng kết hợp chặt chẽ với ELLE Digital, giúp bạn đọc thưởng thức trọn vẹn 360 độ các nội dung đặc sắc của ELLE.

Thông số kích thước quảng cáo tạp chí
 + Kích thước lọt lòng (Cách lề xung quanh 10mm)
        • Trang đôi: 400x265mm
        • Trang đơn: 190x265mm

+ Khu vực nội dung (nằm trong khu vực bắt 
chữ thiết kế)
        • Trang đôi: 380x254mm
        • Trang đơn: 170x254mm

+Tràn trang (thêm 3mm xén vào mỗi bên của 
mẫu quảng cáo) 
        • Trang đôi: 426x291 mm
        • Trang đơn: 216x291 mm

Ghi chú: Giá trên không bao gồm VAT, chi phí chụp ảnh, chi phí người mẫu và các chi phí thực hiện khác



CONTACT US
Website: www.elle.vn

Facebook: www.facebook.com/ellevn

Điện thoại: +84 8 3940 5071

Biên tập: ellecontent@elle.vn

Quảng cáo: Sales@elle.vn

Giám đốc bộ phận quảng cáo: Diễm Tiên +84 903 973 396

ABOUT US  2015
ELLE là tạp chí thời trang hàng đầu thế giới và lớn nhất về thời trang cao cấp, làm đẹp và phong 
cách sống của phụ nữ tại Việt Nam. Hơn nữa, ELLE kết hợp chặt chẽ và bổ sung cho nhau từ ELLE 
tạp chí đến ELLE Digital, giúp bạn đọc thưởng thức trọn vẹn 360 độ các nội dung đặc sắc của ELLE.

THÁNG PHÁT 
HÀNH PHỤ TRƯƠNG

HẠN CHÓT NỘP 
NỘI DUNG & 
QUẢNG CÁO

CHỦ ĐỀ BEAUTY 
AWARD 

ELLE
SỰ KIỆN

ELLE 
THÁNG 

1
18/12/14 5/12/14

Thời trang: Sắc hoa mùa mới 
Làm đẹp: Bí quyết đẹp đón chào năm mới 
Văn hóa - Xã hội: Tất cả là một sự khởi đầu 
Tổng quát: Hoa mùa xuân

BÌNH 
CHỌN 

ELLE 
THÁNG 

2 
22/1/15 8/1/2015

Thời trang: Phương Đông vẫy gọi  
Làm đẹp: Ngọt ngào mùa Tình yêu 
Văn hóa - Xã hội: Tình yêu và Gia đình 
Tống quát: Xuân phương Đông

CÔNG BỐ 
GIẢI  2014

ELLE 
Beauty 
Awards

ELLE 
THÁNG 

3
26/2/15 12/2/15

Thời trang:  Phong cách cá nhân/Mạnh mẽ hay Nữ tính
Làm đẹp: Xu hướng mùa Hè - Những lựa chọn nổi bật cá tính 
của bạn 
Văn hóa - Xã hội: Quyền lực phụ nữ 
Tổng quát: Tối giản

KEM 
DƯỠNG 

MẮT

ELLE 
Style 

Awards

ELLE 
THÁNG 

4
19/3/15 ELLE  MAN

(30/3) 5/3/15

Thời trang: Tinh thần mùa Hè/Xu hướng thời trang 
Xuân-Hè 2015 
Làm đẹp: Đẹp nơi công sở 
Văn hóa - Xã hội: Năng lượng ngày mới  
Tổng quát: Sắc màu cuộc sống 

PHẤN NỀN

ELLE 
THÁNG 

5
23/4/15 9/4/15

Thời trang: Những phong cách thể thao năng động
Làm đẹp: Khoe dáng đẹp ngày hè 
Văn hóa - Xã hội: Tinh thần khỏe mạnh trong cơ thể khỏe 
mạnh 
Tổng quát: Tỷ lệ vàng

DƯỠNG 
THỂ

ELLE 
THÁNG 

6
21/5/15

ELLE  
DECOR
(29/5)

7/5/15

Thời trang: Bãi biển - Bikini và Về với thiên nhiên 
Làm đẹp: Mỹ phẩm từ thiên nhiên và làm đẹp tự nhiên
Văn hóa - Xã hội:  Sống xanh 
Tổng quát: Năng lượng xanh

 CHỐNG 
NẮNG

ELLE 
Private 

Sale  
(HCMC)

ELLE 
THÁNG 

7
18/6/15 ELLE  MAN

(29/6) 4/6/15

Thời trang: Du lịch hợp mốt 
Làm đẹp: Đẹp trong tầm tay suốt chuyến du hành
Văn hóa - Xã hội: Vượt qua giới hạn bản thân
Tổng quát: Rừng xanh vẫy gọi

LÀM 
TRẮNG DA

ELLE 
THÁNG 

8
23/7/15 9/7/15

Thời trang: Thu về/Sưu tập Pre-Fall đẹp nhất 
Làm đẹp: Các liệu pháp chăm sóc tóc không thể bỏ qua  
Văn hóa - Xã hội: Cân bằng cuộc sống
Tổng quát: Lãng mạn mùa Thu

DẦU GỘI

ELLE 
THÁNG 

9
20/8/15 6/8/15

Thời trang: Khuynh hướng Thu-Đông 2015 
Làm đẹp: Khuynh hướng làm đẹp mùa Thu 
Văn hóa - Xã hội: Truyền thống cổ truyền
Tổng quát: Cổ điển

RỬA MẶT
ELLE 

Women in 
Music

ELLE 
THÁNG 

10
17/9/15 ELLE  MAN

(28/9) 3/9/15

Thời trang:  Đẹp ở mọi lứa tuổi 
Làm đẹp: Suối nguồn tươi trẻ cho làn da 
Văn hóa - Xã hội: Chuyện kể qua thế hệ 
Tổng quát: Hoài cổ  

CHỐNG 
LÃO HÓA

ELLE 
THÁNG 

11 
22/10/15

ELLE 
BEAUTY BOOK

(20/10)
8/10/15

Thời trang: Sinh nhật Elle 5 tuổi - Những người mẫu nổi bật 
- Cảm hứng từ sắc trắng thiên thần 
Làm đẹp: Đẹp tự nhiên nào khó - Là cô dâu đẹp nhất 
Văn hóa - Xã hội: Nói về thành công 
Tổng quát: Tinh khiết

NƯỚC 
HOA

ELLE
 Private 

Sale 
(HN)

ELLE 
THÁNG 

12
19/11/15

ELLE  DECOR
(30/11)

ELLE  
ACCESSORIES

(19/11)

5/11/15

Thời trang: Những món quà đỉnh nhất mùa Giáng sinh 
Làm đẹp: Bí quyết trở thành nữ hoàng đêm tiệc 
Văn hóa - Xã hội: Hàn gắn vết thương 
Tổng quát: Hội chợ phù hoa 

SON MÔI
ELLE 

Fashion 
Show

LỊCH BIÊN TẬP
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QUẢNG CÁO TRÊN DIGITAL

Phương thức quảng cáo Miêu tả Đơn vị 
tính Đơn giá

ELLE.VN - TRÊN MÁY TÍNH & ĐIỆN THOẠI

ELLE Homepage Takeover

Xuất hiện như background của ELLE website cùng hình ảnh phù hợp với 
chiến dịch của khách hàng.
Những vị trí quảng cáo nổi bật được điều chỉnh cho phù hợp với 
background. Loại hình quảng cáo này chỉ dành cho phiên bản máy tính.
Kích thước: 1366x710 (với khoảng trống 1000x495 dành cho phần tin tức 
chính của ELLE). Kích thước có thể được điều chỉnh để tăng sự hiệu quả.

Tuần 29.000.000

Top Banner* Xuất hiện phía trên ELLE logo tại trang chủ.
Kích thước: trên máy tính: 970x90 - Trên điện thoại: 300x50 Tuần 18.000.000

Middle Banner* Xuất hiện trên mục ELLE Network tại trang chủ. 
Kích thước: trên máy tính: 728x90 - Trên điện thoại: 300x250 Tuần 15.000.000

Right Banner 1*
Xuất hiện phía bên phải những bài viết đầu trong trang chuyên mục. Loại 
hình quảng cáo này chỉ dành cho phiên bản máy tính. 
Kích thước: 300x250

Tuần 10.000.000

Right Banner 2* Xuất hiện phía bên phải những bài viết đầu trong trang chi tiết. Loại hình 
quảng cáo này chỉ dành cho phiên bản máy tính. Kích thước: 300x250 Tuần 10.000.000

Bottom Banner* Xuất hiện dưới cùng tất cả các trang.
Kích thước:Trên máy tính: 970x90 - Trên điện thoại: 300x250 Tuần 10.000.000

ELLE Bài nổi bật Xuất hiện trên 1 trong 5 bài viết top của trang chủ ELLE.vn. Ngày 15.000.000

Bài PR Bài PR của khách hàng sẽ được hiển thị trong chuyên mục cụ thể trên 
website ELLE.vn. 1 Bài/ Lần 11.000.000

ELLE TV Video nổi bật Video được làm bởi ELLE và đăng tải trên ELLE.vn chuyên mục ELLE TV. 
Đồng thời phát trên kênh youtube ELLE Vietnam.

Theo 
chiến dịch 55.000.000

ELLE TV Video quảng cáo Video của khách hàng được đăng tải trên ELLE.vn chuyên mục TV và 
đồng thời phát trên kênh youtube ELLE Vietnam. 1 Bài/ Lần 15.000.000

ELLE Sản phẩm thay thế Ghép thông tin, lồng hình ảnh giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ của khách 
hàng trong nội dung biên tập trên ELLE.vn. 1 Bài/ Lần 1.000.000

ELLE.vn Tài trợ chuyên mục 
đặc biệt

Chuyên mục đặc biệt: ELLE Style Calendar, ELLE Wiki, ELLE Beauty Finder. 
Sản phẩm của khách hàng luôn xuất hiện đầu tiên trên danh sách tìm 
kiếm ELLE beauty finder, đồng thời thông tin sản phẩm được đính kèm 
trong chuyên mục “ELLE Loves It” của E-newsletter hàng tuần.

Tuần 11.000.000

ELLE FACEBOOK 

Fanpage Cover Photo Xuất hiện trên ELLE’s Facebook cover page. Size: 851x315. Tuần 15.000.000

Bài đăng Bao gồm nội dung, 1 hình ảnh và 1 đường link. 1 Bài/ Lần 6.000.000

Photo Album Bao gồm nội dung, tối đa 20 tấm hình và 1 đường link. 1 Bài/ Lần 9.000.000

Ứng dụng thêm hoặc Game 
tương tác 

Tương tác với ứng dụng hoặc game trên trang ELLE Vietnam Facebook. 
Giá không bao gồm chi phí sản xuất (nếu có) và chưa bao gồm quà của 
nhà tài trợ.

1 Bài/ Lần 39.000.000

ELLE E-NEWSLETTER

E-newsletter quảng cáo 
độc quyền Email độc quyền quảng bá thương hiệu gửi đến tất cả thành viên của ELLE. 1 Bài/ Lần 29.000.000

Top Banner trong E-newsletter Xuất hiện ở Top banner trong email quảng cáo hằng tuần của ELLE. Tuần 15.000.000

Top banner trong E-newsletter 
của ELLE Network

Xuất hiện ở Top banner trong email quảng cáo hằng tuần của ELLE 
Network. Tuần 10.000.000

ELLE ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI VÀ MÁY TÍNH BẢNG

Gói quảng cáo nội dung 
hàng tuần trên điện thoại

Nội dung quảng bá thương hiệu sẽ được kết hợp một cách sáng tạo vào 
layout của ELLE mobile app trên cả 2 hệ điều hành IOS và Android. Tuần 25.000.000

Gói quảng cáo nội dung hàng 
tháng trên máy tính bảng

Nội dung quảng bá thương hiệu sẽ được kết hợp một cách sáng tạo vào 
layout của ELLE Ipad hàng tháng trên hệ điều hành IOS, Android và 
Windows.

Tháng 60.000.000
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*Giá quảng cáo trong trang chuyên mục và trang chi tiết sẽ lần lượt thấp hơn 10% và 20% so với giá áp dụng ở trang chủ. 

Ghi chú: Giá trên không bao gồm VAT, chi phí chụp ảnh, chi phí người mẫu và các chi phí thực hiện khác


