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01Về Spiderum
• Hệ sinh thái Spiderum

• Độc giả Spiderum

• Nổi bật trên Spiderum

• Dự án Spiderum Books

• Dự án hướng nghiệp Người Trong Muôn Nghề

• Đối tác của chúng tôi

• Mạng lưới cộng đồng đối tác



Hệ sinh thái
Spiderum
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Từ một mạng xã hội chia sẻ quan điểm, kiến thức và thảo luận, 
Spiderum đã phát triển một hệ sinh thái lớn mạnh, đa nền tảng, với 
mục tiêu hỗ trợ và kết nối các cá nhân/nhóm tri thức trong xã hội.

Cộng đồng tri thức lớn mạnh

Viết và thảo luận văn minh

Đa chiều & đa dạng chủ đề

 Phân phối đa nền tảng

1

2

3

4
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Youtube
lượt hiển thị100TRlượt đọc/tháng

1,500,000+

thành viên
130,000+

Bài viết chất lượng
40,000+

Spiderum Người trong
muôn nghề

Spiderum Cine

Facebook

Spiderum 

Người trong
muôn nghề

Spiderum
Books

lượt hiển thị10TR

Nội dung chất lượng được lan tỏa đa kênh từ 
website đến tất cả các nền tảng trong hệ sinh thái, 
giúp tăng khả năng tiếp cận.

Cộng đồng
Spiderum.com Spiderum

Books
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Spotify
Từng đạt top 01

bảng xếp hạng podcast

lượt nghe6,5TR
Người trong
muôn nghề

Spiderum
Books

Spiderum Cine

Instagram
lượt hiển thị1TR

@spiderum.official

@spiderumcareerguide

@spiderum.book

Tiktok
lượt xem15TR

Người trong
muôn nghề

Spiderum
Kinh tế - Tài chính 

Spiderum 
Tâm sự 

@spiderum.official



Độc giả
Spiderum
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53% 47% 70%
Nam

Học sinh Người trẻ Chuyên gia

Nữ Millenials & Gen Z

Trong và ngoài nước, tìm kiếm thông tin, 
kiến thức và định hướng cho bản thân

Mới ra trường, tìm kiếm cơ hội và tích lũy 
kinh nghiệm để trở thành chuyên gia

Ở nhiều lĩnh vực khác nhau chia sẻ kiến 
thức và trải nghiệm trong công việc và 
cuộc sống



Nổi bật trên
Spiderum
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Kinh tế Đầu tư Tài chính

(Ảnh có kèm link) (Ảnh có kèm link)

12 I Nổi bật trên Spiderum

https://spiderum.com/bai-dang/Dau-tu-co-ban-P1-Thi-truong-hoat-dong-nhu-the-nao-VZGI0OU7YllA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTKXbWU1ia4V8cqyBFFcdFFl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTKoQme9i9geSUYmLZaorzTo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTILRVblbmAhnifDx-lGwgAs
https://spiderum.com/bai-dang/Thu-Nhap-Tren-10000-USDthang-Thi-Song-Nhu-The-Nao-lkw
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Khoa học Công nghệ

(Ảnh có kèm link) (Ảnh có kèm link)
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https://spiderum.com/bai-dang/Lam-sao-de-chong-lai-nguy-khoa-hoc-67a
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTK38j_sijEVcep3vyc3UyQC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTIujiXcfXFm6eZ0O-Lv1BJq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTJfmBbpmDBWS-DzH51Hl4HW
https://spiderum.com/bai-dang/Phat-trien-phan-mem-Lam-cach-nao-de-chuyen-tu-nghiep-du-thanh-chuyen-nghiep-kc0
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Tâm lý Giáo dục

(Ảnh có kèm link) (Ảnh có kèm link)
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTI-FzldENyEDZV-cn_aO8KY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTJcRUPTvy-8QADPPia6sITc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTJiCuRLPyFomAD0kdHOtmfL
https://spiderum.com/bai-dang/Tuoi-tho-va-qua-trinh-hinh-thanh-tinh-cach-con-nguoi-9e8
https://spiderum.com/bai-dang/Lam-the-nao-de-toi-uu-hoa-viec-phat-trien-ban-than-lva
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Giải trí Phong cách sống

(Ảnh có kèm link) (Ảnh có kèm link)
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https://spiderum.com/bai-dang/Hen-ho-o-bar-sao-cho-chuan-phan-biet-giua-barpubclublounge-z12
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTJQhHTnReq1FzJjqiCepoAp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTKNFRPzwvxQ6IOY_hiHEGq8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTJrVd6PGKFi45WAN7i4pglB
https://spiderum.com/bai-dang/Sach-Dac-Nhan-Tam-Viet-Ve-Dieu-Gi-Va-Tai-Sao-Sach-Lai-Bi-Tay-Chay-e97


Dự án 
Spiderum Books
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Giới thiệu và phát hành những dự án sách đồng 
hành cùng sự phát triển của người trẻ.

(Button tròn có kèm link)

Nhà sách
Spiderum

Fanpage
Spiderum Books

Youtube
Spiderum Books

Instagram
Spiderum.books

https://shop.spiderum.com/
https://www.facebook.com/SpiderumBooks
https://www.youtube.com/@SpiderumBooks
https://www.instagram.com/spiderum.book/
https://shop.spiderum.com/
https://www.facebook.com/SpiderumBooks
https://www.youtube.com/@SpiderumBooks
https://www.instagram.com/spiderum.book/


Người Trong
Muôn Nghề

Dự án hướng nghiệp



19 I Dự án hướng nghiệp Người Trong Muôn Nghề Spiderum Ratecard

150+
Các chuyên gia

Kết nối

70,000+
Bộ sách hướng nghiệp

Người Trong Muôn Nghề

Đã bán

200,000+
Người trẻ

Cộng đồng

Người trong muôn nghề là Hệ sinh 
thái hướng nghiệp lớn mạnh dành 
cho người trẻ Việt Nam

Youtube Podcast Instagram

Spotify GroupFanpage Tiktok

19 I Dự án hướng nghiệp Người Trong Muôn Nghề Spiderum Ratecard

(Các button có kèm link)

https://www.youtube.com/@NguoiTrongMuonNghe
https://www.instagram.com/spiderumcareerguide/
https://open.spotify.com/show/0U7qIBlOPPyT3Avb0DvYOl?si=8c2ed67306e04a50
https://www.facebook.com/groups/nguoitrongmuonnghe
https://www.facebook.com/nguoitrongmuonnghe
https://www.tiktok.com/@spiderumcareerguide


Bộ sách hướng nghiệp
Người Trong Muôn Nghề

20 I Dự án hướng nghiệp Người Trong Muôn Nghề Spiderum Ratecard



Các khách mời Podcast
của Spiderum

21 I Dự án hướng nghiệp Người Trong Muôn Nghề Spiderum Ratecard



Đối tác
của chúng tôi



7 năm xây dựng cộng đồng, Spiderum Media tự tin là cầu nối 
vững chắc cho các tổ chức/doanh nghiệp và thế hệ trẻ.

23 I Đối tác của chúng tôi Spiderum Ratecard



Mạng lưới
cộng đồng
đối tác



(Ảnh có kèm link)
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https://www.youtube.com/@battlecry.khampha
https://www.youtube.com/@BATTLECRY2020
https://www.youtube.com/@BATTLECRYKHAMPHATHEGIOI
https://www.youtube.com/@thesamurice
https://www.youtube.com/@TheReviewer1208
https://www.youtube.com/@VuiVe
https://www.youtube.com/@NguoiChoio
https://www.youtube.com/@nhidongdabanh
https://www.youtube.com/@NguoiChoiDienTu
https://www.youtube.com/@ReLab1008
https://www.facebook.com/frombep


SPIDERUM
MEDIA
SẼ GIÚP 
BẠN

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI 1 Giải pháp marketing hiệu quả, 
phù hợp với từng nhu cầu

3 Tận dụng thế mạnh nội dung
chất lượng do người dùng tạo ra

5 Nâng cao nhận diện và gia tăng 
sức mạnh thương hiệu

2 Tiếp cận cộng đồng trẻ
cấp tiến, sôi nổi

4 Truyền thông đa kênh trên các
nền tảng phổ biến với chi phí tối ưu

26 I Đồng hành cùng chúng tôi Spiderum Ratecard



02Hình thức
hợp tác

Gói chiến lược

Gói tiêu chuẩn

Podcast

Bài viết PR trên Website

Banner quảng cáo

Backlink

Video quảng cáo trên Youtube

TVC trên Youtube Video

Quảng cáo trên MXH

Tài trợ sản xuất/Phát hành sách
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08
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10



01
Gói chiến lược
Chúng tôi “may đo” và mang đến cho bạn giải pháp marketing toàn 
diện, phù hợp với từng nhu cầu, tối đa hiệu quả với chi phí tối ưu; 
giúp lan tỏa và nâng tầm thương hiệu của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi

https://aboutus.spiderum.com/


02
Series bài viết

Series Youtube Video

1

2

3 Social posts
Fanpage + Group

29 I Gói tiêu chuẩn Spiderum Ratecard

Gói tiêu chuẩn
Đa nền tảng - tận dụng sức mạnh cộng đồng - tối ưu chi phí

https://spiderum.com/series/Dau-tu-tu-dau-0UHOiscT0oBN
https://spiderum.com/series/Dau-tu-tu-dau-0UHOiscT0oBN
https://spiderum.com/series/Dau-tu-tu-dau-0UHOiscT0oBN


02
Series bài viết

Series Youtube Video

1

3

2

Social posts
Fanpage + Group
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Gói tiêu chuẩn
Đa nền tảng - tận dụng sức mạnh cộng đồng - tối ưu chi phí

https://spiderum.com/series/Dau-tu-tu-dau-0UHOiscT0oBN
https://spiderum.com/series/Dau-tu-tu-dau-0UHOiscT0oBN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTLYRAbegBMXDC33_rLS3z0u
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTLYRAbegBMXDC33_rLS3z0u


02 Gói tiêu chuẩn
Đa nền tảng - tận dụng sức mạnh cộng đồng - tối ưu chi phí

Fanpage social post Group social post

+

Series bài viết

Series Youtube Video

1

3

2

Social posts
Fanpage + Group

31 I Gói tiêu chuẩn Spiderum Ratecard

407 Engagements (Likes, Comments, Shares)301 Engagements (Likes, Comments, Shares)
*cập nhật 03/2023 *cập nhật 03/2023

https://www.facebook.com/Spiderum/posts/pfbid02WTxUW1VoapnyvdYzNwpBszvaRWQZdpHscQMdUEuD13cXr3QimL23P8rxZk64qkAkl
https://www.facebook.com/groups/iknowthatiknownothing/posts/788611685581360/
https://www.facebook.com/Spiderum/posts/pfbid02WTxUW1VoapnyvdYzNwpBszvaRWQZdpHscQMdUEuD13cXr3QimL23P8rxZk64qkAkl
https://www.facebook.com/groups/iknowthatiknownothing/posts/788611685581360/


03 Podcast
Phương tiện truyền thông đang phát triển & được ưa chuộng. 
Có trên Youtube và tất cả các nền tảng podcast
khác (Spotify, Apple Podcast...)

• Series podcast Người Trong Muôn Nghề
• Series Để tâm lý học dẫn đường
• Series Talk Sâu

Các series nổi bật:

https://www.youtube.com/@NguoiTrongMuonNghe
https://www.youtube.com/watch?v=2Lz_ZT9zzio&list=PLmyF-BPWWPTJiCuRLPyFomAD0kdHOtmfL
https://www.youtube.com/watch?v=Unem0tDC0EM&list=PLmyF-BPWWPTI-FzldENyEDZV-cn_aO8KY


POD
CAST
POD
CAST
POD
CAST
POD
CAST
POD
CAST

(Ảnh có kèm link)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTI-FzldENyEDZV-cn_aO8KY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTJiCuRLPyFomAD0kdHOtmfL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpt17QY1qUsUWKwh6auEmD-SBOxuG_9cm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTIvMmCyshoZ6IM7vnCbaKY-


9,4k lượt xem 3k lượt xem 4,3k lượt xem185 upvotes 77 upvotes 190 upvotes

04 Bài viết PR trên website

*cập nhật 03/2023 *cập nhật 03/2023 *cập nhật 03/2023
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Nội dung được sản xuất và đăng tải bởi đội ngũ Spiderum và các tác giả 
nổi bật, có ảnh hưởng trong cộng đồng

34 I Bài viết PR trên Website Spiderum Ratecard

https://spiderum.com/bai-dang/Chuyen-di-lam-cua-Loveless-trai-nghiem-lan-dau-o-mot-cong-ty-cong-nghe-thong-tin-da-quoc-gia-nqa
https://spiderum.com/bai-dang/Chuyen-di-lam-cua-Loveless-trai-nghiem-lan-dau-o-mot-cong-ty-cong-nghe-thong-tin-da-quoc-gia-nqa
https://spiderum.com/bai-dang/Chuyen-di-lam-cua-Loveless-trai-nghiem-lan-dau-o-mot-cong-ty-cong-nghe-thong-tin-da-quoc-gia-nqa
https://spiderum.com/bai-dang/NGUYEN-PHUONG-DUNG-HAY-TRO-THANH-PHIEN-BAN-TOT-HON-CUA-CHINH-MINH-u68
https://spiderum.com/bai-dang/Chuyen-di-lam-cua-Loveless-trai-nghiem-lan-dau-o-mot-cong-ty-cong-nghe-thong-tin-da-quoc-gia-nqa
https://spiderum.com/bai-dang/Lam-startup-Hoc-duoc-gi-tu-viec-nghi-ngo-ban-than-115r
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 Banner quảng cáo
Tối đa tiếp cận, nâng cao nhận diện thương hiệu/chiến dịch với vị trí nổi bật nhất 
trên website Spiderum.com

35 I Banner quảng cáo Spiderum Ratecard



06
Link anchor text

Link recommendation

Backlink
Article



07
Series video hợp tác cùng Infina: 

Video hợp tác cùng Reapra:

(Ảnh có kèm link)

(Ảnh có kèm link)

Video quảng cáo trên Youtube
Nổi bật thương hiệu ở vị trí hiệu quả nhất

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTLYRAbegBMXDC33_rLS3z0u
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyF-BPWWPTLYRAbegBMXDC33_rLS3z0u
https://www.youtube.com/watch?v=oLuQGcGI3yE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=oLuQGcGI3yE&t=3shttps://www.youtube.com/watch?v=oLuQGcGI3yE&t=3s


08
(Ảnh có kèm link) (Ảnh có kèm link)

TVC Của Fonos trên Youtube Spiderum TVC Của One Mount trên Youtube Spiderum

TVC quảng cáo trên Youtube

38 I TVC quảng cáo trên Youtube Spiderum Ratecard

https://www.youtube.com/watch?v=2ztbnqDdHdY
https://www.youtube.com/watch?v=hi-JbNfnqpw


09 Quảng cáo
trên nền tảng
mạng xã hội
Nội dung cô đọng và tạo thảo 
luận sôi nổi về thương hiệu

Client: Sprite

Client: Infina

Client: Phoenix Ho

https://www.instagram.com/p/Ck0GKnjp9NL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/groups/iknowthatiknownothing/posts/791608051948390/
https://www.facebook.com/Spiderum/posts/2898600107068709


10 Tài trợ sản xuất
Phát hành sách

Đồng hành cùng Spiderum sản xuất, 
phát hành và quảng bá những nội 
dung hữu ích dành cho người trẻ.



03Bảng giá
Gói tiêu chuẩn

Podcast

Bài viết PR trên Website

Banner quảng cáo

Backlink

Video quảng cáo trên Youtube

TVC trên Youtube Video

Quảng cáo trên MXH

Tài trợ sản xuất/Phát hành sách

01
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04
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06

07

08

09



Gói tiêu chuẩn
Bảng giá

01 article đăng tải trên website Spiderum

50 Triệu

01 video chuyển thể từ bài viết lên Youtube
Spiderum và trích đoạn đăng tải trên TikTok

Hình thức hợp tác Đơn giá (VNĐ)Chi tiết

Bài viết được sản xuất bởi Spiderum và phân phối trên website Spiderum.com:
· Bài viết có độ dài 900 - 1500 từ
· Thương hiệu được đề cập trực tiếp trong bài viết
· Bài viết sẽ được hiển thị trên trang chủ trong 01 ngày, sau đó chuyển về trang 
chuyên mục
· Thời gian thực hiện: 7-10 ngày/article"

· Kịch bản video được biên tập từ nội dung bài viết trên website
· Hình thức: 1920 x 1080 pixels, animation và normal stocks.
· Thời lượng: 7 - 10 phút.
· Thương hiệu xuất hiện trực tiếp trong video.
· Thời gian thực hiện: 10 - 14 ngày/video sau khi hoàn thiện kịch bản"

01 bài chia sẻ lên kênh social

1 audio podcast

Bài viết trên website được chia sẻ lại trên các nền tảng các của Spiderum 
(fanpage, Instagram, Youtube Community) 

Audio podcast tương ứng được đăng tải trên kênh podcast của Spiderum trên 
Spotify và các nền tảng podcast khác

*Chi phí chưa bao gồm phí quản lý và VAT

Podcast - Talkshow
Bảng giá

Hình thức hợp tác Chi tiết

· Hình thức: Interview khách mời
· Thời lượng: 30 - 60 phút.
· Đại hiện thương hiệu có thể tham gia làm khách mời của podcast.
· Spiderum sẽ chuẩn bị kịch bản và khách hàng duyệt lần cuối.
· Thời gian sản xuất: 14 - 20 ngày/podcast
· Phân phối: Youtube (đầy đủ), Spotify (audio), Facebook, TikTok (bản rút gọn)

Talkshow trên Youtube Spiderum

Talkshow trên Youtube Người Trong Muôn Nghề

* Đã bao gồm truyền thông trên các nền tảng MXH của Spiderum.
* Chi phí chưa bao gồm phí khách mời (nếu có)
* Chi phí chưa bao gồm phí quản lý và VAT

40 Triệu

25 Triệu

Đơn giá (VNĐ)

42 I Bảng giá Spiderum Ratecard



Podcast - Talkshow
Bảng giá

Hình thức hợp tác Chi tiết

· Hình thức: Interview khách mời
· Thời lượng: 30 - 60 phút.
· Đại hiện thương hiệu có thể tham gia làm khách mời của podcast.
· Spiderum sẽ chuẩn bị kịch bản và khách hàng duyệt lần cuối.
· Thời gian sản xuất: 14 - 20 ngày/podcast
· Phân phối: Youtube (đầy đủ), Spotify (audio), Facebook, TikTok (bản rút gọn)

Talkshow trên Youtube Spiderum

Talkshow trên Youtube Người Trong Muôn Nghề

* Đã bao gồm truyền thông trên các nền tảng MXH của Spiderum.
* Chi phí chưa bao gồm phí khách mời (nếu có)
* Chi phí chưa bao gồm phí quản lý và VAT

40 Triệu

25 Triệu

Đơn giá (VNĐ)

Podcast - Talkshow
Bảng giá

Hình thức hợp tác Chi tiết

· Hình thức: Interview khách mời
· Thời lượng: 30 - 60 phút.
· Đại hiện thương hiệu có thể tham gia làm khách mời của podcast.
· Spiderum sẽ chuẩn bị kịch bản và khách hàng duyệt lần cuối.
· Thời gian sản xuất: 14 - 20 ngày/podcast
· Phân phối: Youtube (đầy đủ), Spotify (audio), Facebook, TikTok (bản rút gọn)

Talkshow trên Youtube Spiderum

Talkshow trên Youtube Người Trong Muôn Nghề

* Đã bao gồm truyền thông trên các nền tảng MXH của Spiderum.
* Chi phí chưa bao gồm phí khách mời (nếu có)
* Chi phí chưa bao gồm phí quản lý và VAT

40 Triệu

25 Triệu

Đơn giá (VNĐ)
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Podcast - Talkshow
Bảng giá

Hình thức hợp tác Chi tiết

· Hình thức: Interview khách mời
· Thời lượng: 30 - 60 phút.
· Đại hiện thương hiệu có thể tham gia làm khách mời của podcast.
· Spiderum sẽ chuẩn bị kịch bản và khách hàng duyệt lần cuối.
· Thời gian sản xuất: 14 - 20 ngày/podcast
· Phân phối: Youtube (đầy đủ), Spotify (audio), Facebook, TikTok (bản rút gọn)

Talkshow trên Youtube Spiderum

Talkshow trên Youtube Người Trong Muôn Nghề

* Đã bao gồm truyền thông trên các nền tảng MXH của Spiderum.
* Chi phí chưa bao gồm phí khách mời (nếu có)
* Chi phí chưa bao gồm phí quản lý và VAT

40 Triệu

25 Triệu

Đơn giá (VNĐ)
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Backlink website spiderum.com
Bảng giá

Hình thức Chi tiết

· Bài viết do khách hàng tự sản xuất và đăng trên website sau khi được duyệt 
bởi đội ngũ biên tập của Spiderum
· 02 bài viết được lựa chọn xuất hiện trên trang chủ trong 24 giờ
· Thời hạn sử dụng: 06 tuần
· Chỉ cung cấp combo tiếp theo khi hết thời hạn 06 tuần sử dụng combo đã 
đặt, hoặc đặt cho website khác
· Mỗi combo chỉ sử dụng cho tối đa 2 website

COMBO 1
04 link anchor text
Backlink được đặt trong nội dung bài viết

COMBO 2
05 link recommendation
Backlink được đặt ở giữa hoặc cuối bài viết

COMBO 1+2
Tặng kèm 02 bài viết chuẩn SEO

*Chi phí chưa bao gồm phí quản lý & VAT

35 Triệu

15 Triệu

25 Triệu

Đơn giá (VNĐ)

Podcast - Talkshow
Bảng giá

Hình thức hợp tác Chi tiết

· Hình thức: Interview khách mời
· Thời lượng: 30 - 60 phút.
· Đại hiện thương hiệu có thể tham gia làm khách mời của podcast.
· Spiderum sẽ chuẩn bị kịch bản và khách hàng duyệt lần cuối.
· Thời gian sản xuất: 14 - 20 ngày/podcast
· Phân phối: Youtube (đầy đủ), Spotify (audio), Facebook, TikTok (bản rút gọn)

Talkshow trên Youtube Spiderum

Talkshow trên Youtube Người Trong Muôn Nghề

* Đã bao gồm truyền thông trên các nền tảng MXH của Spiderum.
* Chi phí chưa bao gồm phí khách mời (nếu có)
* Chi phí chưa bao gồm phí quản lý và VAT

40 Triệu

25 Triệu

Đơn giá (VNĐ)
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Video trên YouTube
Bảng giá

Hình thức Chi tiết

· Hình thức: 1920 x 1080 pixels, animation và normal stocks
· Thời lượng: 7 - 10 phút
· Thương hiệu được xuất hiện trực tiếp trong video
· Original content, Spiderum chuẩn bị nội dung dựa trên thông tin mà khách 
hàng cung cấp
· Kịch bản sẽ gửi lại khách hàng duyệt lại lần cuối
· Thời gian thực hiện: 10 - 15 ngày/video sau khi chốt kịch bản

*Chưa bao gồm share lên các kênh MXH: Facebook, Instagram, Youtube 
Community

Video trên Youtube Spiderum
(BRANDED VIDEO)

Video trên Youtube Spiderum Book
(BRANDED VIDEO)

*Chi phí chưa bao gồm phí quản lý & VAT

10 Triệu

35 Triệu

Đơn giá (VNĐ)

Podcast - Talkshow
Bảng giá

Hình thức hợp tác Chi tiết

· Hình thức: Interview khách mời
· Thời lượng: 30 - 60 phút.
· Đại hiện thương hiệu có thể tham gia làm khách mời của podcast.
· Spiderum sẽ chuẩn bị kịch bản và khách hàng duyệt lần cuối.
· Thời gian sản xuất: 14 - 20 ngày/podcast
· Phân phối: Youtube (đầy đủ), Spotify (audio), Facebook, TikTok (bản rút gọn)

Talkshow trên Youtube Spiderum

Talkshow trên Youtube Người Trong Muôn Nghề

* Đã bao gồm truyền thông trên các nền tảng MXH của Spiderum.
* Chi phí chưa bao gồm phí khách mời (nếu có)
* Chi phí chưa bao gồm phí quản lý và VAT

40 Triệu

25 Triệu

Đơn giá (VNĐ)
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Podcast - Talkshow
Bảng giá

Hình thức hợp tác Chi tiết

· Hình thức: Interview khách mời
· Thời lượng: 30 - 60 phút.
· Đại hiện thương hiệu có thể tham gia làm khách mời của podcast.
· Spiderum sẽ chuẩn bị kịch bản và khách hàng duyệt lần cuối.
· Thời gian sản xuất: 14 - 20 ngày/podcast
· Phân phối: Youtube (đầy đủ), Spotify (audio), Facebook, TikTok (bản rút gọn)

Talkshow trên Youtube Spiderum

Talkshow trên Youtube Người Trong Muôn Nghề

* Đã bao gồm truyền thông trên các nền tảng MXH của Spiderum.
* Chi phí chưa bao gồm phí khách mời (nếu có)
* Chi phí chưa bao gồm phí quản lý và VAT

40 Triệu

25 Triệu

Đơn giá (VNĐ)
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Podcast - Talkshow
Bảng giá

Hình thức hợp tác Chi tiết

· Hình thức: Interview khách mời
· Thời lượng: 30 - 60 phút.
· Đại hiện thương hiệu có thể tham gia làm khách mời của podcast.
· Spiderum sẽ chuẩn bị kịch bản và khách hàng duyệt lần cuối.
· Thời gian sản xuất: 14 - 20 ngày/podcast
· Phân phối: Youtube (đầy đủ), Spotify (audio), Facebook, TikTok (bản rút gọn)

Talkshow trên Youtube Spiderum

Talkshow trên Youtube Người Trong Muôn Nghề

* Đã bao gồm truyền thông trên các nền tảng MXH của Spiderum.
* Chi phí chưa bao gồm phí khách mời (nếu có)
* Chi phí chưa bao gồm phí quản lý và VAT

40 Triệu

25 Triệu

Đơn giá (VNĐ)
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Podcast - Talkshow
Bảng giá

Hình thức hợp tác Chi tiết

· Hình thức: Interview khách mời
· Thời lượng: 30 - 60 phút.
· Đại hiện thương hiệu có thể tham gia làm khách mời của podcast.
· Spiderum sẽ chuẩn bị kịch bản và khách hàng duyệt lần cuối.
· Thời gian sản xuất: 14 - 20 ngày/podcast
· Phân phối: Youtube (đầy đủ), Spotify (audio), Facebook, TikTok (bản rút gọn)

Talkshow trên Youtube Spiderum

Talkshow trên Youtube Người Trong Muôn Nghề

* Đã bao gồm truyền thông trên các nền tảng MXH của Spiderum.
* Chi phí chưa bao gồm phí khách mời (nếu có)
* Chi phí chưa bao gồm phí quản lý và VAT

40 Triệu

25 Triệu

Đơn giá (VNĐ)
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Tài trợ sản xuất/phát hành sách
Bảng giá

Hình thức Chi tiết

Hợp tác phát hành sách

Tài trợ sản xuất/dịch thuật

Đóng góp nội dung/bản thảo

Hợp tác truyền thông

Contact us

Podcast - Talkshow
Bảng giá

Hình thức hợp tác Chi tiết

· Hình thức: Interview khách mời
· Thời lượng: 30 - 60 phút.
· Đại hiện thương hiệu có thể tham gia làm khách mời của podcast.
· Spiderum sẽ chuẩn bị kịch bản và khách hàng duyệt lần cuối.
· Thời gian sản xuất: 14 - 20 ngày/podcast
· Phân phối: Youtube (đầy đủ), Spotify (audio), Facebook, TikTok (bản rút gọn)

Talkshow trên Youtube Spiderum

Talkshow trên Youtube Người Trong Muôn Nghề

* Đã bao gồm truyền thông trên các nền tảng MXH của Spiderum.
* Chi phí chưa bao gồm phí khách mời (nếu có)
* Chi phí chưa bao gồm phí quản lý và VAT

40 Triệu

25 Triệu

Đơn giá (VNĐ)
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Tài trợ sản xuất/phát hành sách
Bảng giá

Hình thức Chi tiết

Hợp tác phát hành sách

Tài trợ sản xuất/dịch thuật

Đóng góp nội dung/bản thảo

Hợp tác truyền thông

Contact us

Tài trợ sản xuất/phát hành sách
Bảng giá

Hình thức Chi tiết

Hợp tác phát hành sách

Tài trợ sản xuất/dịch thuật

Đóng góp nội dung/bản thảo

Hợp tác truyền thông

Contact us

https://aboutus.spiderum.com/


    https://aboutus.spiderum.com/

        https://www.youtube.com/c/spiderum

        https://www.facebook.com/Spiderum

        contact@spiderum.com

        0387038225 (Ms. Nga)

        097 706 2149 (Ms. Linh)

THÔNG TIN LIÊN HỆ
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