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24 TRIỆU

Đồng hành cùng

lượt khách cao cấp

TRÊN MÀN HÌNH
MÁY BAY

QUẢNG CÁO

VIETNAM AIRLINES INFLIGHT MAGAZINE



 

Là đoạn phim ngắn phát tại thời điểm 30’ 
trước khi hạ cánh, chiếu bắt buộc trên 
tất cả các máy bay và các hành trình bay 
của Vietnam Airlines, mang thông điệp 
truyền cảm hứng về những điểm đến của 
Vietnam Airlines.

Tổng thời lượng chương trình dài 3-5 phút.

Quảng cáo sẽ được phát vào trước hoặc 
cuối chương trình

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 

BOARDING VIDEO

SAFETY DEMO

Là chương trình chiếu trong quá trình hành khách lên máy bay, trước khi cất cánh. Chiếu bắt 
buộc trên tất cả các máy bay và các hành trình bay của Vietnam Airlines.

Tổng thời lượng chương trình dài khoảng 30’, nội dung về đời sống, cảnh quan thiên nhiên, đất 
nước con người.

Quảng cáo sẽ được phát xen kẽ giữa các phim nội dung, từ phút thứ 10 của chương trình, phát 
chiếu 2 lần không liền nhau trong một chu kỳ.

Là chương trình Hướng dẫn an toàn bay, 
chiếu bắt buộc trên tất cả các máy bay và 
các hành trình bay của Vietnam Airlines, 
thu hút sự tập trung của hành khách.

Tổng thời lượng chương trình dài khoảng 
từ 5-6 phút.

Quảng cáo sẽ được phát vào trước và sau 
chương trình.
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Chặng bay do Vietnam Airlines khai thác
Operated by Vietnam Airlines

Chặng bay hợp tác liên danh với các hãng hàng không khác
Operated by codeshare partners

Bốn năm liên tiếp được Skytrax công nhận 
là “Hãng hàng không 4 sao”. 

Sở hữu hơn 100 máy bay mới và hiện đại 
nhất Việt Nam như Boeing 787 và Airbus 
A350, Airbus A321 neo.

Hơn 24 triệu lượt khách vận chuyển.

3,9 triệu hội viên Lotusmiles là khách hàng 
thường xuyên.

11.000 chuyến bay mỗi tháng tới 22 điểm 
đến trong nước và 34 điểm đến quốc tế.

90% chỉ số đúng giờ, cao nhất trong các 
hãng hàng không tại Việt Nam.

Top 4 hãng hàng không lớn nhất châu Á dựa 
trên số lượng hành khách.

VIETNAM AIRLINES
SẢI CÁNH VƯƠN CAO

1.150 điểm đến tại hơn 175 quốc gia và 
vùng lãnh thổ.

Hơn 14.500 chuyến bay mỗi ngày. 

Hơn 750 phòng chờ hạng thương gia trên 
toàn cầu.

THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH
HÀNG KHÔNG SKYTEAM

SỰ PHÁT TRIỂN LỚN MẠNH
CỦA VIETNAM AIRLINES
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(Năm)

(Triệu lượt)

Số lượt khách bay
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SỐ LƯỢT KHÁCH HÀNG CỦA VIETNAM AIRLINES TĂNG TRƯỞNG HÀNG NĂM
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24 TRIỆU

lượt khách vận chuyển, trong đó đa phần 
thuộc nhóm có thu nhập cao

BOEING 787-9/1014
311/367 màn hình cá nhân, 870 chuyến/tháng

14 AIRBUS A350-900

305 màn hình cá nhân, 980 chuyến/tháng

67AIRBUS A321

24 màn hình lớn, 8000 chuyến/tháng

VÌ SAO NÊN CHỌN PHIM
QUẢNG CÁO TRÊN CHUYẾN BAY
VIETNAM AIRLINES?

47% Khách hàng di chuyển quốc tế
53 Khách hàng di chuyển nội địa

67% Khách hàng là nam
33% Khách hàng là nữ

49% Hành khách di chuyển với mục đích kinh doanh
29% Hành khách di chuyển với mục đích du lịch
22% Hành khách di chuyển với mục đích khác

8% Khách hàng ở độ tuổi 18 - 25
42% Khách hàng ở độ tuổi 25 - 40
4% Khách hàng ở độ tuổi 40 - 60
46% Khách hàng ở độ tuổi trên 60

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG



 

Chương trình Sản phẩm quảng cáo Đơn giá quảng cáo (VNĐ) 

250.000.000 

 350.000.000 

 475.000.000 

    82.500.000 

555.000.000

444.000.000

360.000.000

305.000.000

 700.000.000 

600.000.000 

 495.000.000 

 405.000.000 

 150.000.000 

    37.000.000 

Boarding video 

Safety demo 

Landing video 

TVC 15’’

TVC 15’’x2

TVC 30’’

Panel 5’’

Phim quảng bá 3 thương hiệu 

Phim quảng bá 2 thương hiệu 

Phim quảng bá 1 thương hiệu 

Phim quảng bá không có quảng cáo 

TVC 15’’ trước Safety 

TVC 15’’ đầu tiên sau Safety 

TCV 15’’ sau Safety

TVC 15’’

Panel 5’’

Banner 5’’

* Liên hệ để biết thêm chi tiết

BẢNG GIÁ 
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Số lượng Số lượngMức chiết khấu Mức chiết khấu 

5%

15%

20%

25%

01 đơn vị quảng cáo

02-03 đơn vị quảng cáo

04-06 đơn vị quảng cáo

07-12 đơn vị quảng cáo trở lên

CHIẾT KHẤU

1. Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.

2. Giá trên không bao gồm các công việc về chỉnh sửa mẫu quảng cáo TVC.

3. 01 đơn vị quảng cáo TVC là 1 slot quảng cáo có thời gian 1 tháng.

4. Mỗi slot quảng cáo Boarding cơ bản/ Boarding Combo/ Boarding 
Panel sẽ được phát chiếu 2 lần trên mỗi chuyến bay của chu kỳ mua QC.

5. Phim quảng bá:
Phim quảng bá có thời lượng 3 phút trong đó thời lượng quảng cáo 
tối đa 1 phút.
Hợp đồng quảng cáo tối thiểu 2 tháng.
Phim quảng bá phải được Tạp chí phê duyệt toàn bộ công đoạn sản 
xuất (ý tưởng, kịch bản, bối cảnh, ekip, tiền kỳ, hậu kỳ,...) và khách 
hàng tự chi trả kinh phí sản xuất phim. 
Mỗi 1 chu kỳ mua quảng cáo phim quảng bá tối thiểu 2 tháng liên tục 
được tính là 1 đơn vị QC và phát chiếu 2 lần trong 2 chu kỳ (2 tháng 
liên tục/chu kỳ) khác nhau.

6. Panel là quảng cáo chạy toàn màn hình với nội dung logo và thông 
điệp của khách hàng quảng cáo tối đa 20 chữ. Panel sẽ được xếp trước 
hoặc sau mỗi phần nội dung của Boarding video hoặc Landing video.
Mỗi 1 slot panel tại khung Landing video được tặng thêm một Landing 
banner phát cùng khung chiếu.

7. Banner là quảng cáo chạy chân màn hình với kích thước tương đương 
1/5 chiều cao màn hình với thời lượng 5s. Banner bao gồm logo và 
thông điệp của khách hàng quảng cáo (tối đa 15 chữ).

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
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QUY ĐỊNH QUẢNG CÁO

kiện cáo, chi phí, thủ tục, đòi hỏi, mất mát, phí tổn hoặc các trách nhiệm 
vật chất khác dưới mọi hình thức (nếu có) phát sinh trực tiếp hoặc gián 
tiếp liên quan tới nội dung và bản quyền của TVC quảng cáo.

9. Hình ảnh, nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục, không sử 
dụng hình ảnh quảng cáo dung tục phản cảm, hình ảnh nhạy cảm về 
chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, sắc tộc, cường điệu quá thực 
tế tính năng của sản phẩm.

10. Hình ảnh nhân vật:
Nhân vật không có các vấn đề liên quan tới vi phạm pháp luật, 
không vướng các bê bối về đời tư, ảnh hưởng đến hình ảnh                
cá nhân. 
Nhân vật không đồng thời làm đại diện cho các đối thủ cạnh tranh 
của Vietnam Airlines.
Trang phục lịch sự, biểu cảm phù hợp với thuần phong, mỹ tục 
của người Việt. Không sử dụng ảnh nhân vật mặc trang phục hở 
hang, nhàu nhĩ, xộc xệch, biểu cảm cường điệu (nhăn nhó, trợn 
mắt, bĩu môi, cơ thể có các hành động khiếm nhã…). 
Không sử dụng hình ảnh, góc quay người mẫu có tỷ lệ cơ thể bất 
cân đối do góc chụp, quay hay hiệu ứng đồ họa.

11. Tạp chí Heritage giữ quyền duyệt mẫu cuối cùng về mặt mỹ thuật 
và có quyền yêu cầu điều chỉnh TVC quảng cáo cho phù hợp với tiêu 
chí mỹ thuật của chương trình IFE.

1.  Tuân thủ các quy định trong luật Quảng cáo hiện hành. Khách hàng 
chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt pháp luật đối với TVC quảng cáo của 
mình. Tạp chí Heritage có quyền từ chối TVC quảng cáo không phù hợp 
với quy định của pháp luật.

2. Đáp ứng các tiêu chuẩn về yêu cầu nội dung, kỹ thuật, mỹ thuật và phù 
hợp với điều kiện phát sóng trên các các chương trình IFE.

3. TVC có mức âm lượng không vượt quá ngưỡng -18dBFS tới -15dBFS

4. TVC phải đáp ứng tiêu chí thời lượng Lời đọc (Voice-off) không quá       
5 giây.  

5. Ngôn ngữ sử dụng trên sản phẩm quảng cáo là tiếng Việt và/hoặc    
tiếng Anh. 

6. Nội dung thông tin quảng cáo rõ ràng, mạch lạc, trong sáng. Không sử 
dụng các từ ngữ, hình ảnh nhạy cảm, phản cảm.

7. Tạp chí Heritage có quyền biên tập, chỉnh sửa lại nội dung, âm lượng 
(nếu cần thiết) và là người quyết định cuối cùng về nội dung để đảm 
bảo chất lượng nội dung tổng thể của chương trình IFE phát chiếu trên        
máy bay.

8. Khách hàng chịu trách nhiệm về nội dung và bản quyền của các thông 
tin, hình ảnh, cảnh quay trên TVC quảng cáo. Cam kết sẽ đền bù cho Tạp 
chí Heritage và đồng ý đảm bảo cho Tạp chí Heritage được đền bù mọi 
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TÒA SOẠN
TẠP CHÍ HERITAGE

Trụ sở 200 Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, 
Q. Long Biên, Hà Nội
(+84) 2438 732 732 | Ext: 4010 

Ms. Trương Thanh Tú 
(+84) 904 413 535
tutt.heritage@vietnamairlines.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

49 Trường Sơn, P. 2, Q. Tân Bình,
TP. HCM
 (+84) 2835 471 434

Ms. Trần Thu Hương
(+84) 904 171 455
huongtt.heritage@vietnamairlines.com

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

(+84) 88 866 2166
ads.heritage@vietnamairlines.com

SCAN BẢNG GIÁ
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