
2019
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT



Chiết khấu tin #ăng 2019

LOẠI TIN ĐĂNG SỐ LƯỢNG
(TIN) GIÁ (VND) CHIẾT KHẤU

(%)
MỨC TIẾT KIỆM

(VND)
GIÁ ƯU ĐÃI

(VND)

BASIC
2.240.000 VND

/tin đăng

5 - 9 11.200.000 7% 784.000 10.416.000

10 – 19 22.400.000 10% 2.240.000 20.160.000

20+ 44.800.000 15% 6.720.000 38.080.000

BASIC PLUS
5.040.000 VND

/tin đăng

5 - 9 25.200.000 7% 1.764.000 23.436.000

10 – 19 50.400.000 10% 5.040.000 45.360.000

20+ 100.800.000 15% 15.120.000 85.680.000

DISTINCTION
10.080.000 VND

/tin đăng

5 - 9 50.500.000 7% 3.535.000 46.965.000

10 – 19 100.800.000 10% 10.080.000 90.720.000

20+ 201.600.000 15% 30.240.000 171.360.000

• Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, áp dụng từ 01.01.2019 đến hết ngày 31.12.2019
• Ưu đãi thêm 3% cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng TopDev
• Không áp dụng kèm các chương trình ưu đãi khác



Tính năng các gói tin "ăng

DISTINCTION BASIC PLUS
(ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT)

BASIC

- Nhận nguồn CV tự nhiên từ TopDev & 07 website 

công nghệ

- Nhận nguồn CV giới thiệu từ TopDev

- Được làm mới mỗi giờ

- Tin đăng tô đỏ và highlight

- Email Marketing đến 9,500 data đúng đối tượng

- Tính năng Top Search & Top Job 15 ngày

- Nhận nguồn CV tự nhiên từ TopDev & 07 website 

công nghệ

- Nhận nguồn CV giới thiệu từ TopDev 

- Được làm mới mỗi ngày 

- Tin đăng tô đỏ và highlight 

- Email Marketing đến 7,500 data đúng đối tượng

- Nhận nguồn CV tự nhiên từ TopDev & 07 website 

công nghệ

- Được làm mới mỗi tuần

10.080.000 VND 5.040.000 VND 2.240.000 VND

(Giá trên chưa bao gồm 10% VAT)

QUYỀN LỢI CHUNG TIN ĐĂNG TUYỂN TẠI TOPDEV
1. Thời gian đăng tuyển: 60 ngày (30 ngày chính thức + 30 ngày bảo hành)

2. Đổi tin 01 lần trước ngày thứ 15 hoặc bảo lưu trong vòng 02 tháng

3. Cam kết chất lượng CV, tất cả CV được sàng lọc trước khi gửi sang nhà tuyển dụng

4. Bộ phận CSKH cùng nhà tuyển dụng theo dõi tình hình đăng tuyển, nhận phản hồi cụ thể chất lượng CV và đề xuất phương án hỗ trợ tin đăng kịp thời

5. Tin đăng chưa sử dụng được bảo lưu để dùng trong vòng 1 năm



Chương trình khách hàng thân thiết 2019

Chương trình KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2019

được áp dụng với mong muốn mang đến cơ hội tận

hưởng những chính sách ưu đãi đặc biệt và đem

đến những giá trị hữu ích nhằm xây dựng và tích luỹ

Thương hiệu Tuyển dụng – Employer Branding của

Quý khách hàng.

20+

30+

40+

50+

90+

150+

250+

Gói 20,000 Email Marketing

Trị giá 7,500,000 VND

15 ngày hiển thị Hero Banner trên TopDev.vn

Trị giá 11.500.000 VND

15 ngày hiển thị Banner

trên Techtalk.vn và TopDev.vn

Trị giá 19.000.000 VND

Quầy triển lãm tại Vietnam Mobile Day 2019 hoặc

Vietnam Web Summit 2019 

Trị giá 30,000,000 VND

Bài viết PR trên Techtalk.vn và được chia sẻ trên 

07 fanpage cộng đồng IT của TopDev

Trị giá 20,000,000 VND

Nhà tài trợ Đồng tại Vietnam Mobile Day 2019 hoặc

Vietnam Web Summit 2019 

Trị giá 69,000,000 VND

Nhà tài trợ Bạc tại Vietnam Mobile Day 2019 hoặc

Vietnam Web Summit 2019 

Trị giá 100,000,000 VND

TRIỆU

(VND)

CÁC MỐC TÍCH LUỸ ĐƠN HÀNG

LƯU Ý:

• Áp dụng cho các đơn hàng thanh toán thành công từ 01.01.2019 

đến hết ngày 31.12.2019

• Áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trong các 

tháng trong năm 2019

• Các dịch vụ tặng kèm được áp dụng gói dịch vụ chuẩn, trong 

trường hợp cần tuỳ chỉnh gói dịch vụ có thể phát sinh chi phí.



GIỚI THIỆU CÁC QUYỀN LỢI
TRONG CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2019



Vietnam mobile day 2019
Vietnam Mobile Day là một trong những sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực di động tại Việt Nam với sự quan tâm của nhiều doanh

nghiệp và chuyên gia công nghệ hàng đầu trên cả nước. Với hơn 100 chủ đề được chia sẻ bởi gần 100 diễn giả hàng đầu. Chương

trình là cơ hội tuyệt vời để các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong ngành di động chia sẻ, trao đổi kiến thức và

kinh nghiệm với nhau và cũng để doanh nghiệp mở rộng quan hệ, hợp tác và giới thiệu sản phẩm của bạn với cộng đồng.

600+
5,000+

COMPANIES

attendees

60+
50+

TOPICS

SPEAKERS

• Chi tiết các gói hợp tác Vietnam Mobile Day 2019 tại link: https://mobileday.vn/VMD2019_Proposal.pdf

• Báo cáo sau sự kiện Vietnam Mobile Day 2018 tại link: https://mobileday.vn/VMD2018_AfterEventReport.pdf

• Video tổng kết sự kiện Vietnam Mobile Day 2018 tại link: https://www.youtube.com/watch?v=LGx9-CAjE-w

https://mobileday.vn/VMD2019_Proposal.pdf
https://mobileday.vn/VMD2018_AfterEventReport.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LGx9-CAjE-w


Vietnam web summit 2019
Vietnam Web Summit được xem là sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.

Một số số liệu đáng chú ý của Vietnam Web Summit 2018:

• Chi tiết các gói hợp tác Vietnam Web Summit 2019 tại link: https://vietnamwebsummit.com/VWS2019_Proposal.pdf

• Báo cáo sau sự kiện Vietnam Web Summit 2018 tại link: https://vietnamwebsummit.com/VWS2018_AfterEventReport.pdf

Tổng số
người tham dự

10,000+

Số lượng
C-Levels/

Nhà khởi nghiệp

1,200+
Số lượng
Diễn giả

96

Số lượng
Bài chia sẻ

100+

Số lượng
Developers/
Engineers

3,300+
Số lượng

Công ty tham gia

550+

Online
Reach

1.7
Million

Số lượng
Marketer

1,700+

https://vietnamwebsummit.com/VWS2019_Proposal.pdf
https://vietnamwebsummit.com/VWS2018_AfterEventReport.pdf


Các dịch vụ khác

Techtalk.vn là chuyên trang tin tức và thông tin công nghệ hàng

đầu tại Việt Nam, một diễn đàn lớn với hơn 90% độc giả là các

chuyên gia làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Các thông số đáng

chú ý: 300.000 session, 1.500.000 pageview, 3.000.000 user

Bài viết PR (nội dung do Khách hàng cung cấp và TopDev biên

tập) được đăng tải trên Techtalk và được chia sẻ trên các fanpage

công nghệ: TopDev, Techtalk, Hội những Dev vui tính, Lập trình

viên Confession, Anh lập trình viên

- Link bài tham khảo -

Bài viết pr trên techtalk.vn
Nội dung Email Marketing

do Khách hàng cung cấp và

TopDev biên tập, được

TopDev gửi đến 7.500 đối

tượng phù hợp với đối tượng

mục tiêu mà khách hàng

mong muốn.

Gói email marketing

https://techtalk.vn/imatis-lan-gio-cong-nghe-moi-trong-dich-vu-cham-soc-suc-khoe-y-te.html


Các dịch vụ khác

• Hiển thị 02 size banner (728x90px và 300x250px) trên

Techtalk.vn và TopDev.vn trong vòng 15 ngày

• Có thể dùng để quảng bá chiến dịch tuyển dụng hoặc hình ảnh

thương hiệu tuyển dụng của công ty.

• Banner do Khách hàng thiết kế

TECHTALK: Link hiển thị 1 | Link hiển thị 2 | Link hiển thị 3

Banner trên techtalk.vn & topdev.vn

Hero banner hiển thị 15 ngày trên trang chủ TopDev.vn,

Homepage Hero Banner thu hút sự chú ý của 97% các ứng viên

khi vừa truy cập vào website

Hero banner trên topdev.vn

https://drive.google.com/file/d/1lBVrP0UEyRJjxa63B7s1ejb5z2yFmMcH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z0Ii9vYaWXL6TNj7hRhNondv-z16QsSO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19R_PtGgMoGSNPauAqUvi0v6mWOxpwanN/view?usp=sharing


Liên hệ
HOTLINE: (028) 62733496 - (028) 62733497

EMAIL: sales@applancer.net

hoặc Quỳnh Như – nhu.truong@applancer.net – 033 884 7836

Báo giá chi tiết toàn bộ dịch vụ TopDev: https://topdev.vn/pricing.html

mailto:sales@applancer.net
mailto:nhu.truong@applancer.net
https://topdev.vn/pricing.html

