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AFKMOBI.COM
Khẩu hiệu của công ty chúng tôi đó là: Lao động 

để tạo ra giá trị!

Ra mắt vào tháng 9 năm 2020, AFKMobi.com nhanh chóng định 
danh là Cổng thông tin và kho dữ liệu Tải game mobile đa ngôn 
ngữ. Định hướng chính của trang là mang đến trải nghiệm, giao 
diện thuần di động nhất cho người dùng.

AFKMobi.com ra đời với mục đích giúp người dùng tra cứu mọi
thông tin về game mobile và các ứng dụng smartphone nhanh 
chóng. Cập nhật link tải chuẩn xác, kho mini game H5 đồ sộ và là 
nơi cho bạn thỏa sức săn giftcode – nhận quà tặng ngập trời. 

AFKMobi.com còn tự tin là sân chơi giải trí, giáo dục trực tuyến
lành mạnh cho tất cả người dùng thông qua nhiều sản phẩm mini 
game đa nền tảng thế hệ mới. Tại đây cho phép bạn vừa được Thi 
thố - Tranh đua và Nhận thưởng giá trị!

“AFKMobi.com hướng đến 100% nhu cầu 
giải trí của người dùng Smartphone”

 Trang chủ: https://afkmobi.com/
 Fanpage https://www.facebook.com/afkmobih5game
 Youtube: https://www.youtube.com/c/AFKMobiTV
 TikTok: https://www.tiktok.com/@afkmobi.com
 Ứng dụng trên CH Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.afkmobi.general_app

https://afkmobi.com/
https://www.facebook.com/afkmobih5game
https://www.youtube.com/c/AFKMobiTV
https://www.tiktok.com/@afkmobi.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.afkmobi.general_app


THÔNG SỐ WEBSITE
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AFKMOBI.COM
Kẩu hiệu của cô ty chúng tôi đó là: Lao động để 

tạo ra giá trị!

542.222
users/quý 2 - 2022

00:03:15 Time on site

1.422.164
Pageviews/3 tháng

11.76 Pages/session

 26% TP.Hồ Chí Minh
 17,2% Thủ Đô Hà Nội
 Còn lại là những tỉnh thành khác. 

khác

73,82% Thiết bị Mobile

23,53% Thiết bị PC



GIÁ BÀI VIẾT
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Khẩu hiệu của công ty chúng tôi đó là: Lao động 

để tạo ra giá trị!

Hạng Mục Vị trí Xuất hiện VND
(chưa bao 
gồm VAT)

Tin thường Trang chủ 24 Tiếng 1,000,000

Tin Vip Trang chủ 48 Tiếng 2,000,000

Ghim hồ sơ game lên Top Trang chủ và

chuyên mục

7 Ngày 3,000,000

Others

Mô tả vị trí hiển thị trên trang



GIÁ BANNER

www.afkmobi.com

info@afkmobi.com
0906 623 621 AFKMOBI.COM

Khẩu hiệu của công ty chúng tôi đó là: Lao động 

để tạo ra giá trị!

Hạng mục Vị trí Kích thước 7 Ngày
(chưa bao gồm 

VAT)

PC & Mobi Head Banner All page 970 x 120px (PC)

320 x 320px (Mobi)

8,000,000

PC & Mobi Body Banner All page 720 x 120px (PC)

320 x 320px (Mobi)

4,000,000

PC Banner Side Banner Home site 120x600px (PC) 6,000,000

PC Banner Float Banner Home site 300x600px (PC) 4,000,000

Banner in-game Tất cả mini game trên  

trang

320 x 320px (PC và Mobi) 5,000,000

Mô tả vị trí hiển thị trên trang



GÓI COMBO
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AFKMOBI.COMKhẩu hiệu của công ty chúng tôi đó là: Lao 

động để tạo ra giá trị!

Kênh Hạng mục
Số

lượng
Chú thích

WEBSITE

Afkmobi.com 

PR Article 6
Đăng bài PR bên khách hàng gửi 

qua lên mục Tin VIP của trang.

Guest Post 8

Team AFKMobi tự lên kế hoạch viết 

bài PR cho sản phẩm va đăng lên mục 

Tin VIP của trang.

Hồ sơ game 1

Tạo hồ sơ game với nội dung, hình 

ảnh, link tải chỉn chu và ghim lên   

top. 

PC & Mobi Head 

Banner
1 Hiển thị trên tất cả trang.

Banner in-game 1
Hiển thị trong tất cả mini game trên      

trang.

YOUTUBE

AFKMobi TV

TikTok

AFKMobi

Clip Reviews 1 

Clip dạng người chơi trải nghiệm game 

có độ dài khoảng 20~30 phút đăng trên 

kênh Youtube - AFKMobi TV.

Clip Bản Tin 1

Clip dạng MC đọc bản tin giới thiệu tổng 

quan về sản phẩm có độ dài từ 6 đến 8 

phút đăng trên kênh Youtube - AFKMobi 

TV.

Clip Shorts 1

Tạo trang hồ sơ game với nội dung, hình 

ảnh, link tải chỉn chu và ghim lên mục Nổi 

Bật của trang.

Tổng giá: 15,000,000VND (chưa bao gồm VAT) 
Lưu ý: Gói combo này chỉ áp dụng cho thời hạn 1 tháng diễn ra liên tục

The above prices do not include 10% VAT



DỊCH VỤ PHỤ TRỢ 
KHÁC
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Khẩu hiệu của công ty chúng tôi đó là: Lao động 

để tạo ra giá trị!

Hạng mục Giá tiền 
(chưa bao gồm VAT)

Chuẩn bị Chú thích

Viết bài theo yêu cầu 1,000,000 VND 3 ngày Khách hàng có toàn quyền sử 

dụng.

Clip Reviews 2,000,000 VND 3 ngày Clip dạng người chơi trải nghiệm 

game có độ dài khoảng 20~30 

phút đăng trên kênh Youtube -

AFKMobi TV

Clip Bản Tin 1,000,000 VND 3 ngày Clip dạng MC đọc bản tin giới 

thiệu tổng quan về sản phẩm có 

độ dài từ 6 đến 8 phút đăng trên 

kênh Youtube - AFKMobi TV

Clip Shorts 500,000 VND 3 ngày Clip ngắn có thời lượng dưới 1 

phút để game thủ tra cứu thông 

tin nhanh nhất về dự án có thể!

Hồ Sơ Game 5,000,000 1 Ngày Tạo trang hồ sơ game với nội 

dung, hình ảnh, link tải chỉn chu 

và ghim lên mục Nổi Bật của 

trang

Article



Báo Giá Quảng Cáo
(Áp dụng năm 2022)

Chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn định hình thương hiệu, lan 

tỏa thông tin và tạo sự chú ý đến sản phẩm của bạn thông qua 
tập user chuyên biệt, chất lượng của AFKMobi với mức phí phải 
chăng nhất!

Cám ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ của 

AFKMobi.com

“Liên hệ ngay để nhận mức giá chiết khấu 
và đãi ngộ tốt nhất từ AFKMobi.com”


