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Cổng thông tin KH&CN.
Thư viện tư liệu, tạp chí KH&CN trong nước và quốc tế.
Cơ sở dữ liệu đề tài, kết quả nghiên cứu tại TP.HCM và Việt Nam.
Chợ công nghệ và thiết bị - TechMart Online: cầu nối, giới thiệu, chuyển giao
giải pháp, thiết bị, công nghệ. Môi trường thuận lợi để thương mại hóa các
sản phẩm nghiên cứu KH&CN.
 Tạp chí STINFO: giới thiệu, phân tích xu hướng và ứng dụng công nghệ; giới
thiệu các hoạt động nghiên cứu và thành quả KH&CN, thông tin về thị trường
công nghệ và thiết bị; hệ thống các thống kê, xếp hạng của nhiều lĩnh vực
khoa học, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế; các giải đáp thắc mắc trong
quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 Dịch vụ cung cấp thông tin, chuyển giao công nghệ.
 Thiết kế linh hoạt, thuận tiện khai thác thông tin, giới thiệu đơn vị/sản phẩm

Địa chỉ liên hệ:
Phòng Xuất bản Phổ biến
Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM
Tel: 84-08-38258857, 84-08-38297040 (403) - Fax: 84-08-38291957
E-mail: webadmin@cesti.gov.vn

Tin cậy và hiệu quả khi tham gia
giới thiệu đơn vị/sản phẩm trên STINET

Giới thiệu thiết bị, công nghệ và dịch vụ tại
Mạng thông tin KH&CN TP.HCM– STINET
www.cesti.gov.vn

1. Giới thiệu đơn vị, sản phẩm trên STINET

Vị trí
1
2
3
4
5
6

Hiển thị tại
Trang chính và tất cả các trang tin
Trang chính và tất cả các trang tin
Trang chính và tất cả các trang tin
Trang chính và tất cả các trang tin
Trang chính và tất cả các trang tin
Trang chính và tất cả các trang tin

Chi phí (VNĐ/tháng)
Tĩnh
Động
4.000.000
5.000.000
3.000.000
4.000.000
400.000
500.000
1.500.000
2.000.000
1.500.000
2.000.000
1.200.000
2.000.000

Đặc biệt:
>> Hỗ trợ 50 % chi phí thiết kế banner
>> Giảm giá cho các đơn vị đăng quảng cáo nhiều kỳ
Đăng ký quảng cáo 6 tháng liên tục giảm giá 20 %
Đăng ký quảng cáo 01 năm liên tục trở lên giảm giá 30%

GHI CHÚ: Banner có dung lượng

 100 KB, thiết kế ở dạng JPEG /GIF, Flash.

2.Tham gia Kiot công nghệ: gian hàng trưng bày hình ảnh, giới thiệu chi
tiết các thiết bị, công nghệ tại vị trí đắc địa của STINET.
Nội dung
Hình ảnh sản phẩm/đơn vị/logo đơn
vị
Bài viết giới thiệu sản phẩm/đơn vị
Bài viết giới thiệu sản phẩm/đơn vị
Hình ảnh sản phẩm/đơn vị/logo đơn
vị + Bài viết giới thiệu sản
phẩm/đơn vị + 1 trang quảng cáo
trên 2 số tạp chí điện tử STINFO
xuất bản hàng tháng.

Thời gian
hiển thị
1 tuần
Xuất hiện 1 tuần
qua liên kết với
hình ảnh
Xuất hiện 3
ngày trên trang
chủ
Theo thỏa thuận

Chi phí
(VNĐ)
500.000

Ghi chú

500.000
1.000.000 Được hỗ trợ
viết bài
5.000.000 Được hỗ trợ
viết bài

Tham gia Kiot công nghệ sẽ được giới thiệu sản phẩm miễn phí trên website
http:// techmart.cesti.gov.vn

2.Giới thiệu đơn vị/sản phẩm trên tạp chí STINFO online:
Tạp chí điện tử STINFO được xuất bản online hàng tháng trên STINET, và phát
hành trực tiếp qua email đến các địa chỉ khách hàng thân thiết của STINFO
+ các địa chỉ email do khách hàng yêu cầu.
Nội dung
1 trang quảng cáo trong 1
số trên tạp chí điện tử
1 trang quảng cáo trong 1
quý trên tạp chí điện tử
1 trang quảng cáo trong 2
quý trên tạp chí điện tử
1 trang quảng cáo trong 1
năm trên tạp chí điện tử

Chi phí (đ)
1.000.000
2.000.000
3.000.000
5.000.000

Cộng thêm ưu đãi
Xuất hiện logo đơn vị trên
trang chủ STINET và
link với trang quảng cáo

