
GIỚI THIỆU VỀ KÊNH NGOẠI HỐI
www.kenhngoaihoi.com

Kênh Ngoại Hối là một blog được thành lập từ 14/01/2017 và đang 
được vận hành bởi nhóm VN Street Forex.

Về chúng tôi
Nội dung chủ yếu mà chúng tôi đăng tải liên quan đến các kiến thức 
giao dịch Forex, đánh giá sàn Forex uy tín, report các sàn Forex lừa đảo 
đến cộng đồng. Hiện nay mỗi ngày có khoảng 4000 lượt truy cập vào 
Kenhngoaihoi.com với tỉ lệ khách mới truy cập khoảng 80%.

http://www.youtube.com/watch?v=MG4C9PxUeD8


MỤC LỤC BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ

❖ Báo giá dịch vụ PR bài viết (viết bài review)

❖ Báo giá dịch vụ Banner trên Trang chủ

❖ Báo giá dịch vụ Banner trong Bài viết & Chuyên mục

❖ Báo giá dịch vụ Quay video giới thiệu

❖ Báo giá dịch vụ List Top sàn

(Áp dụng từ ngày 25/05/2021)



BÁO GIÁ DỊCH VỤ PR BÀI VIẾT
(Áp dụng từ ngày 25/05/2021)

Tên dịch vụ Mô tả Báo giá (VNĐ) Báo giá (USD) Thời hạn

Viết bài Review ngắn về Sàn, 
Kênh, Công cụ Forex, Bitcoin

Bài đánh giá review với độ dài < 1500 từ (kèm 05 
hình ảnh mô tả, 2 link dofollow)

1.000.000/Bài viết 45$/Post Vĩnh viễn

Viết bài Review thường về Sàn, 
Kênh, Công cụ Forex, Bitcoin

Bài đánh giá review với độ dài từ < 2500 từ (kèm 08 
hình ảnh mô tả, 3 link dofollow)

1.500.000/Bài viết 65$/Post Vĩnh viễn

Viết bài Review dài, chi tiết về 
Sàn, Kênh, Công cụ Forex, 
Bitcoin

Bài đánh giá review với độ dài từ < 3500 từ (kèm 15 
hình ảnh mô tả + 5 link dofollow)

2.500.000/Bài viết 110$/Post Vĩnh viễn

   Lưu ý: 
- Thời gian để viết một bài từ 3-5 ngày. Trước khi nghiệm thu bài khách hàng có thể yêu cầu Kênh Ngoại Hối chỉnh sửa lại tối đa không quá 03 lần/bài viết (bất kể bài viết bao nhiêu từ).
- Khách hàng cần cung cấp các thông tin sau cho Kênh Ngoại Hối: Ảnh Logo (nếu có), Mô tả về sản phẩm / dịch vụ, Website, Hình ảnh / video sản phẩm / dịch vụ (nếu có), thông tin liên hệ. 

Khuyến mại đặc biệt
Tặng 03 tháng Pin Post 
(Top 1 trang chủ cho bài review)



DEMO CÁC BÀI REVIEW ĐÃ THỰC HIỆN

   Và 100+ dự án khác đã thực hiện
Xem thêm tại www.kenhngoaihoi.com

https://kenhngoaihoi.com/danh-gia-san-exness-nam-2020/
https://kenhngoaihoi.com/danh-gia-san-icmarkets-nam-2020/
https://kenhngoaihoi.com/danh-gia-san-xtb-nam-2020/
https://kenhngoaihoi.com/danh-gia-san-liteforex/
https://kenhngoaihoi.com/danh-gia-san-finmax-fx/
https://kenhngoaihoi.com/danh-gia-chi-tiet-san-forex-tickmill/
https://kenhngoaihoi.com/danh-gia-chi-tiet-ve-san-etoro/
https://kenhngoaihoi.com/danh-gia-san-tien-ao-binance/
https://kenhngoaihoi.com/san-remitano-la-gi-mua-usdt-tren-remitano-nhu-the-nao/


BÁO GIÁ QUẢNG CÁO BANNER TRANG CHỦ
(Áp dụng từ ngày 25/05/2021)

Tên dịch vụ Mô tả Báo giá/Tháng Báo giá/Năm Ghi chú

Đặt banner quảng cáo vị trí A1 
(Desktop & Mobile)

Kích thước 1140 x 115 px. Định dạng jpg, png, 
gif, HTML5. Đặt tối thiểu 6 tháng 500.000 VNĐ 4.500.000 VNĐ Chưa bao gồm chi phí 

thiết kế

Đặt banner quảng cáo vị trí A2 
(Desktop & Mobile)

Kích thước 800 x 100 px. Định dạng jpg, png, 
gif, HTML5.Đặt tối thiểu 6 tháng 300.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ Chưa bao gồm chi phí 

thiết kế

Đặt banner quảng cáo vị trí A3, A4 
(Desktop)

Kích thước 800 x 100 px. Định dạng jpg, png, 
gif, HTML5 150.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ Chưa bao gồm chi phí 

thiết kế

Đặt banner quảng cáo vị trí A5, A6 
(Desktop)

Kích thước 320 x 600 px. Định dạng jpg, png, 
gif, HTML5 150.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ

Chưa bao gồm chi phí 
thiết kế

Khuyến mại đặc biệt
Tặng thêm 03 tháng khi order vị trí A1, 
A2 với gói > 1 năm



Quảng cáo hiển thị trên Trang chủ Quảng cáo hiển thị trên Di động

A1

A2



BÁO GIÁ QUẢNG CÁO BANNER BÀI VIẾT & CHUYÊN MỤC
(Áp dụng từ ngày 25/05/2021)

Tên dịch vụ Mô tả Báo giá/Tháng Báo giá/Năm Ghi chú

Trọn bộ banner quảng cáo vị trí 
B1,B2,B3 (Top Post, Bottom Post, 
Top Comment)
(Desktop & Mobile)

Kích thước 800 x 100 px. Định dạng jpg, png, 
gif, HTML5. Đặt tối thiểu 3 tháng 250.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ Chưa bao gồm chi phí 

thiết kế

Đặt banner quảng cáo vị trí C1 
trong chuyên mục Forex Broker 
(Desktop)

Kích thước 970 x 250 px. Định dạng jpg, png, 
gif, HTML5.Đặt tối thiểu 6 tháng 200.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ Chưa bao gồm chi phí 

thiết kế

Khuyến mại đặc biệt
Tặng thêm 03 tháng khi
Đăng ký gói > 1 năm



Quảng cáo hiển thị trong Bài viết chi tiết
Quảng cáo hiển thị trong Chuyên mục



BÁO GIÁ DỊCH VỤ QUAY VIDEO GIỚI THIỆU
(Áp dụng từ ngày 25/05/2021)

Tên dịch vụ Mô tả Báo giá (VNĐ) Báo giá (USD) Thời hạn

Video 1-3 phút Giới thiệu cơ bản về sản phẩm, miễn phí quay dựng & MC. Đồng 
thời đăng tải trên Website, Fanpage, Youtube 2.500.000/Video 110$/Video Vĩnh viễn

Video 3-5 phút Giới thiệu cơ bản về sản phẩm, miễn phí quay dựng & MC. Đồng 
thời đăng tải trên Website, Fanpage, Youtube 4.000.000/Video 180$/Video Vĩnh viễn

Video 5-10 phút Giới thiệu cơ bản về sản phẩm, miễn phí quay dựng & MC. Đồng 
thời đăng tải trên Website, Fanpage, Youtube 7.500.000/Video 350$/Video Vĩnh viễn

   Lưu ý: 
- Thời gian hoàn thành 01 video từ 7 - 10 ngày. Trước khi nghiệm thu video, khách hàng có thể yêu cầu Kênh Ngoại Hối chỉnh sửa lại tối đa không quá 02 lần/bài viết (bất kể video dài hay ngắn).
- Khách hàng cần cung cấp các thông tin sau cho Kênh Ngoại Hối: Ảnh Logo (nếu có), Mô tả về sản phẩm / dịch vụ, Website, Hình ảnh / video sản phẩm / dịch vụ (nếu có), thông tin liên hệ. 



BÁO GIÁ DỊCH VỤ LIST TOP SÀN FOREX
(Áp dụng từ ngày 25/05/2021)

Tên dịch vụ Mô tả Báo giá (VNĐ)

Top 1 Trên trang https://kenhngoaihoi.com/san-forex-uy-tin 4.500.000/Năm

Top 2 Trên trang https://kenhngoaihoi.com/san-forex-uy-tin 3.000.000/Năm

Top 3 Trên trang https://kenhngoaihoi.com/san-forex-uy-tin 2.000.000/Năm

   Lưu ý: 
- Khách hàng cần cung cấp các thông tin sau cho Kênh Ngoại Hối: Ảnh Logo, thông số sản phẩm (sàn), website.



XIN CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

Hotline: 0878723306 
Email: giaodichxauscalping@gmail.com
Website: www.kenhngoaihoi.com

mailto:giaodichxauscalping@gmail.com

