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VLOS giới thiệu 

Thư viện Khoa học VLOS là thư viện điện tử dạng wiki duy nhất có mục đích phổ biến các kiến thức 

về khoa học, công nghệ và giáo dục bằng tiếng Việt. Thư viện Khoa học VLOS gồm một tổ hợp các 

wiki: wiki Tủ sách Khoa học, wiki Thư viện Đề thi, wiki Khoa học Huyền bí và wiki Bản đồ Văn hóa.  

Thư viện Khoa học VLOS được đánh giá là sản phẩm hoàn chỉnh, có khả năng ứng dụng và hiệu quả 

cao, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam và dành giải Sáng tạo 

trong cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2008.  

VLOS là cộng đồng những người làm khoa học, giáo dục và yêu thích công nghệ với thành phần đa số 

là các nhà khoa học, giáo viên, sinh viên, bác sĩ .v.v. Do đó, đây là môi trường tiềm năng cho PR của 

các công ty 1) phát hành sách; 2) kinh doanh sản phẩm giáo dục; 3) mua bán hóa chất, thiết bị và 

chuyển giao công nghệ cao; 4) các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu tìm kiếm nhân lực trình độ cao 

.v.v. 

Có trên 10.000 lượt khách hàng truy cập vào hàng ngày (xem http://youtu.be/7ctNMjGU1N8), đối 

tượng độc giả chủ yếu là những học sinh, sinh viên, nhà giáo dục và các nhà khoa học, là trang web có 

nội dung phong phú, lượng thông tin lớn, được cập nhật nhanh, liên tục trong ngày. Có giao diện thiết 

kế thuận lợi cho việc truy cập và tìm kiếm thông tin và là nơi cung cấp dữ liệu tìm kiếm cho các search 

engine như Google, Yahoo, MSN...  

Theo đánh giá lượng truy cập tại Alexa.com, ngày 01/10/2008 Thư viện Khoa học VLOS xếp hạng 

152.549 so với tất cả website trên thế giới và hạng 750 đối với các truy cập từ Việt Nam (chiếm 73,9% 

tổng lượng truy cập). Thứ hạng Pagerank của Thư viện Khoa học VLOS trên máy tìm kiếm Google là 

5/10 (chi tiết).  

Mạng www.thuvienkhoahoc.com có diện tích dành cho quảng cáo trong đó phổ biến nhất là các hình 

thức quảng cáo đặt banner bên phải của trang, banner lớn đặt cuối trang,... quý khách vui lòng liên lạc 

với chúng tôi để được tư vấn tận tình và chi tiết về Quảng Cáo Trực Tuyến.  

http://thuvienkhoahoc.com/
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http://www.websitegrader.com/wsgid/1618237/default.aspx
http://thuvienkhoahoc.com/tusach/VLOS:Tần_số_truy_cập_Thư_viện_VLOS


Giá quảng cáo Banner 

Các vị trí đặt banner trên ThuVienKhoaHoc.com được độc quyền và cố định trên tất cả các trang, 

không phải chia sẻ và thay đổi vị trí như các mạng khác hiện nay. Nếu khách hàng có bất cứ ý tưởng 

đặt quảng cáo tại các vị trí đặc biệt khác, xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi.  

Trên wiki Tủ Sách Khoa học  

Địa chỉ: http://tusach.thuvienkhoahoc.com 

Hình minh họa  Vị trí 
Kích 

thước  

Dung 

lượng 

Giá VNĐ  

1 tháng  

Giá VNĐ  

1 năm  

 

1 300 * 450 8kb 600.000  6.000.000 

2 300 * 150 2kb 500.000  5.000.000 

3 300 * 143  3kb 400.000  4.000.000 

4 460 * 65  54kb 300.000  3.000.000 

Chú ý: Dung lượng file không vượt quá 60 KB. Chiều cao của banner có thể thay đổi. 

Trên wiki Thư viện Đề thi  

Địa chỉ: http://dethi.thuvienkhoahoc.com  (Wiki này đang tạm ngừng hoạt động) 

Trên wiki Khoa học Huyền Bí  

Địa chỉ: http://tuvi.thuvienkhoahoc.com (Wiki này đang tạm ngừng hoạt động) 

Trên wiki Bản đồ Văn hóa  

Địa chỉ: http://map.thuvienkhoahoc.com (Wiki này đang tạm ngừng hoạt động) 

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/
http://dethi.thuvienkhoahoc.com/
http://tuvi.thuvienkhoahoc.com/tuvi
http://map.thuvienkhoahoc.com/map


Các quy định chung  

 Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. Giá trên tính theo tháng.  

 Thời hạn hợp đồng: tối thiểu 01 tháng và tối đa 01 năm  

 Khách hàng tự thiết kế banner  

 Các vị trí đặt banner trên thuvienkhoahoc.com được độc quyền và cố định trên tất cả các 

trang, không phải chia sẻ và thay đổi vị trí 

 Các quảng cáo đặt tại mỗi wiki được áp dụng cho tất cả các trang thuộc wiki đó  

 Đưa banner lên mạng trong vòng 24h  

Liên hệ 
Liên hệ: Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng Bách Khoa 

Địa chỉ: 28 Phố Trần Nhân Tông, Phường Bùi thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 04 3944 8938 

Mobile: 0904 69 69 28 (anh Kiên) 

Email: knguyenp@gmail.com; vietbio@gmail.com ; nguyenthephuc@gmail.com 

 


