
(Phiên bản tiếng Nhật)

Tạp chí trên các chuyến bay của Vietnam Airlines

Tài liệu truyền thông

Japan



Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ hợp tác bền chặt. Trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển kinh tế nhanh và ấn tượng nhờ 
đặc tính chăm chỉ, cần cù và tình hình chính trị ổn định. Việt Nam hiện nay là một thị trường quan trọng trên thế giới thu hút nhiều tập đoàn 
lớn đến đầu tư với lực lượng lao động trẻ, tuổi trung bình là 29 trên cả nước. Cuối năm 2016, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các công ty 
Nhật Bản đứng thứ 2 trên tổng số 114 Quốc gia đầu tư trực tiếp vào Việt Nam (số liệu của Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

Tại Nhật Bản, các món ăn và hàng hóa của Việt Nam đang  bùng nổ, Việt Nam được đánh giá là một điểm đến du lịch hấp dẫn. Năm 2016, 
khi ở phần lớn các nước, lượng khách du lịch Nhật Bản giảm thì tại Việt Nam lượng khách đạt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay với hơn 740.000 
lượt khách (số liệu của Tổng cục du lịch Việt Nam). 

Heritage Japan giới thiệu đến hành khách trên các chuyến bay và các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam những thông tin sâu rộng cũng 
như tình hình kinh doanh tại Việt Nam, những tin tức không được đăng trên các sách hướng dẫn đang được bày bán ở Nhật Bản.

Thông qua Heritage Japan, sẽ ngày càng có nhiều người Nhật yêu thích và hiểu rõ Việt Nam hơn nữa, vì vậy, đây cũng chính là nơi kết nối 
các doanh nghiệp quảng cáo với các doanh nhân. 

Heritage Japan Pro�le

Nội dung phong phú, đa dạng

▶Đặt ở tất cả ghế ngồi trên các chuyến bay 
　đi và đến Nhật của Vietnam Airlines
    Với hơn 1760 chuyến bay trực tiếp mỗi quý giữa Việt Nam 
    và Nhật Bản, đối tượng độc giả phong phú, là doanh nhân 
    và khách du lịch đến Việt Nam

▶Hiệu quả quảng cáo cao vì 
　là tạp chí đặt trên máy bay
    Trên máy bay, không gian bị giới hạn, tạp chí sẽ được đọc đi đọc lại 
    nhiều lần. Hành khách đa số là các thương gia, trí thức, những người 
    có thu nhập cao nên hiệu quả truyền thông tối ưu

▶Được gửi đến khoảng 1500 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
    Gửi trực tiếp đến người đứng đầu các doanh nghiệp qua dịch vụ gửi thư trực tiếp (direct mail). 
    Mang thông tin đến với các thương gia hoạt động trong các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Giới thiệu về Heritage Japan

Số lượng phát hành: 30,000 bản

Kỳ phát hành
Phát hành theo quý, ngày 1 tháng 1   (số tháng 1,2,3)
                                         ngày 1 tháng 4   (số tháng 4,5,6)
                                         ngày 1 tháng 7   (số tháng 7,8,9)
                                         ngày 1 tháng 10 (số tháng 10,11,12) 

Khổ giấy: 
A4 có chỉnh sửa (W205mm x D270mm)
Tổng cộng 80 trang (có điểu chỉnh)/ 4 màu

Nội dung gồm các bài dịch từ Heritage tiếng Anh/Việt và các bài do ban biên tập Heritage Japan viết trực tiếp bằng tiếng Nhật. 

Lịch sử, văn hóa, cuộc sống 
Chuyên trang về Việt Nam

Nét hấp dẫn của Việt Nam qua 
cảm nhận của người Nhật.

Góc Việt Nam
Thông tin liên quan đến lĩnh vực
kinh doanh trong mối quan hệ mật thiết
Việt Nam - Nhật Bản. 

Chuyên trang về Kinh doanh

Bài chuyên đề về khu nghỉ dưỡng,
văn hóa, món ăn Việt Nam, v.v… 

Những thông tin khác

JAN - MAR 2017

 

*

Tùy thuộc tình trạng khai thác chuyến bay, có trường hợp tạp chí không được đặt đầy đủ trên tất cả các ghế.*
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Số lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam qua các năm (số liệu của Cục du lịch Việt Nam)

Mục tiêu của Vietnam Airlines

Phát hành (số lượng 30.000 cuốn)

Thông tin về độc giả

Tình hình phân phối

Nhật Bản

Các khách sạn, nhà hàng,
căn hộ cao cấp

Các công ty Nhật Bản
tại Việt Nam

Số lượng
hành khách

Số lượng
máy bay

Trở thành Hãng hàng không lớn thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á từ năm 2020
Phát triển đội bay lên 170 máy bay đến năm 2020.

Khác
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Làm việc

Thăm thân nhân

Nam
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Du lịch

Kinh doanh

Trên tất cả ghế ngồi của các chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản
(Khoảng 1760 chuyến/ số phát hành) 

Văn phòng VNA tại Nhật Bản.

Trên ghế ngồi các chuyến bay hợp tác giữa VNA và ANA.
(Máy bay của Vietnam Airlines) 

Gần 1.500 công ty Nhật Bản ở Việt Nam (phân phối qua đường bưu điện)

Các khách sạn, nhà hàng, căn hộ cao cấp,
các công ty - đại lý du lịch tại Việt Nam. 

Các tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam như:
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Trung tâm giao lưu văn hóa 
Nhật Bản tại Việt Nam.

Các sự kiện trong ngành du lịch (Hội chợ triễn lãm du lịch...)
Trên các chuyến bay

của Vietnam Airlines đi Nhật Bản
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Tùy thuộc tình trạng khai thác chuyến bay, có trường hợp 
tạp chí không được đặt đầy đủ trên tất cả các ghế.*



MORE PRODUCTION VIETNAM COMPANY LIMITED

1F, 163 Ba Trieu St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi
Tel: (84-24) 3974 1405 / Fax: (84-24) 3974 1658 
Email: info@morevietnam.com

Biểu giá quảng cáo  (Heritage Japan) Áp dụng từ ngày 1/1/2018

160,000,000 / kì

128,000,000 / kì

128,000,000 / kì

112,000,000 / kì

144,000,000 / kì

80,000,000 / kì

48,000,000 / kì

32,000,000 / kì

24,000,000 / kì

16,000,000 / kì

155,000,000 / kì

96,000,000 / kì

Giá (VND)Kích cỡ (dọc × ngang) mmVị trí

Để biết thêm chi tiết và đặt quảng cáo, vui lòng liên hệ HERITAGE JAPAN

Kích thước và màu sắc tùy chọn theo 
nhu cầu của bạn

Quảng cáo dạng bài viết  bao gồm 
hình ảnh (PR) trong mục dành cho các 
cửa hàng, nhà hàng hoặc khách sạn

Quảng cáo dạng bài viết bao gồm 
hình ảnh (PR) trong mục dành cho các 
chi tiết của doanh nghiệp

Bài quảng cáo Bài quảng cáo PR trên mục
HJ Selection

Bài quảng cáo PR trên mục
HJ Business Selection

Mẫu quảng cáo 

Bìa 4

Bìa 3

Bìa 2

Trang tiếp theo bìa 2

Trang đôi

Nguyên trang (*)

1/2 trang (QC PR hoặc thông thường)  

1/3 trang

1/4 trang dọc (QC PR hoặc thông thường)  

1/6 trang (ngang)

Quảng cáo bài viết (1 trang)

Quảng cáo bài viết (2 trang)

270 x 205

270 x 205 ( 240 x 170)

270 x 205 ( 240 x 170)

270 x 205 ( 240 x 170)

270 x 410

270 x 205 ( 240 x 170)

115 x 170

73 x 179

115 x 80

73 x 80

270 x 205

270 x 410

(*)  Thông số: 205mm ngang × 270mm dọc / Khổ A4 có chỉnh sửa.
(*)  Cộng 10% phí chọn chỗ.

Heritage Japan profile
Số lượng phát hành: 30,000 bản

Kỳ phát hành
Phát hành theo quý, ngày 1 tháng 1   (số tháng 1,2,3)
                                         ngày 1 tháng 4   (số tháng 4,5,6)
                                         ngày 1 tháng 7   (số tháng 7,8,9)
                                         ngày 1 tháng 10 (số tháng 10,11,12) 

Khổ giấy: 
A4 có chỉnh sửa (W205mm x D270mm)
Tổng cộng 80 trang (có điểu chỉnh)/ 4 màu
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