
Hợp tác cùng



Xin chào !
Mogi (viết tắt của môi giới) là chuyên trang về bất 
động sản, ra đời vào tháng 5 năm 2017. Chúng tôi tập 
trung vào việc tổng hợp, sàng lọc và cung cấp các 
thông tin liên quan đến nhà đất, căn hộ cho những 
người đang có nhu cầu đi tìm mua hoặc thuê, và đặc 
biệt là những người mua nhà lần đầu.

Hiện tại sau khi chính thức đi vào hoạt động được 
gần 10 tháng, Mogi đã nhận được rất nhiều tín hiệu 
tích cực từ những người đi tìm nhà và các môi giới 
BĐS với số lượng môi giới đạt hơn 25.000 thành viên 
trên Mogi.



Thông tin website (01.03.18 – 31.03.18)

Số lượt người xem tin
gần 1 triệu

Thời gian trên website
trên 5 phút

Số lượt xem trang
hơn 5 triệu

Số lượng môi giới:
25000 thành viên

mogi.vn



Phân bố theo thiết bị Phân bố theo khu vực

Mobile Destop

72%

Hồ Chí Minh
67.16%

Khác
3.14%

Long An
2.70%

Đồng Nai
3.07%

Bình Dương
8.84%

Hà Nội
8.65%

Đà Nẵng
6.44%

24%

Tablet
4%

mogi.vn

Thông tin website (01.03.18 – 31.03.18)



Phân bố theo độ tuổi Phân bố theo giới tính
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mogi.vn

Thông tin website (01.03.18 – 31.03.18)



Bảng giá (Phí thành viên)

mogi.vn

Phí phải trả hàng tháng để trở thành thành viên của Mogi.vn, đăng 
tin miễn phí không giới hạn, lưu trữ, sửa và xoá tin.

Sau khi mua gói thành viên môi giới có quyền mua thêm các dịch vụ 
TOP, UP tin và gắn nhãn để phục vụ cho tin đăng BĐS trở nên bắt 
mắt hơn với những người xem tin trên Mogi.vn

Phí thành viên khu vực HCM
(đã gồm VAT)
* Đơn vị tính: 1 tháng = 30 ngày

Số
tháng

Mức
chiết khấu Tiết kiệm Cơ bản Cao Cấp

200.000 đ

480.000 đ

900.000 đ

1.260.000 đ

1.560.000 đ

2.400.000 đ

50.000 đ

120.000 đ

225.000 đ

315.000 đ

390.000 đ

600.000 đ

1

3

6

9

12

24

20%

25%

30%

35%

50%

500.000 đ

1.200.000 đ

2.250.000 đ

3.150.000 đ

3.900.000 đ

6.000.000 đ



Phí thành viên khu vực Hà Nội
(đã gồm VAT)
* Đơn vị tính: 1 tháng = 30 ngày

Phí thành viên khu vực các
tỉnh khác (đã gồm VAT)
* Đơn vị tính: 1 tháng = 30 ngày

Số
tháng

Mức
chiết khấu Tiết kiệm Cơ bản Cao Cấp

120.000 đ

288.000 đ

540.000 đ

756.000 đ

936.000 đ

1.440.000 đ

30.000 đ

72.000 đ

135.000 đ

189.000 đ

234.000 đ

360.000 đ

1

3

6

9

12

24

20%

25%

30%

35%

50%

300.000 đ

720.000 đ

1.350.000 đ

1.890.000 đ

2.340.000 đ

3.600.000 đ

Số
tháng

Mức
chiết khấu Tiết kiệm Cơ bản Cao Cấp

1

3

6

9

12

24

20%

25%

30%

35%

50%

80.000 đ

192.000 đ

360.000 đ

504.000 đ

624.000 đ

960.000 đ

20.000 đ

48.000 đ

90.000 đ

126.000 đ

156.000 đ

240.000 đ

200.000 đ

480.000 đ

900.000 đ

1.260.000 đ

1.560.000 đ

2.400 .000 đ



mogi.vn

Khách chọn Cơ bản HCM muốn mua thêm HN hoặc các tỉnh khác 
chỉ đc chọn ở level “cơ bản” và số lượng tin fix tổng là 60 tin 

Gói trial sẽ còn 30 ngày và chỉ đc đăng tối đa 3 tin

Voucher tặng là 20k/voucher

Lưu ý:

Quyền lợi

Tiết kiệm Cơ bản Cao Cấp

1 mã
(~ 20.000 đ)

5 mã
(~ 100.000 đ)

10 mã
(~ 200.000 đ)

20 tin 60 tin Không giới hạn

Tặng mã thưởng để mua dịch vụ
TOP, UP, Gắn nhãn cho tin

Số lượng tin trong kho

1 lần/tin/ngày 1 lần/tin/ngày 1 lần/tin/ngàyLàm mới tin

Kết nối tin sang muaban.net

Được dịch tin sang Tiếng Anh



Bảng giá (Phí dịch vụ)

Phí dịch vụ/ngày (đã gồm VAT)

Số ngày

1

3

7

15

30

60

Mức chiết khấu

10%

20%

30%

50%

60%

Tin TOP

30.000 đ

81.000 đ

168.000 đ

315.000 đ

450.000 đ

720.000 đ

UP tin

5.000 đ

13.500 đ

28.000 đ

52.500 đ

75.000 đ

120.000 đ

Tin GẮN NHÃN

3.000 đ

8.100 đ

16.800 đ

31.500 đ

45.000 đ

72.000 đ

mogi.vn



Bảng giá (Phí dịch vụ)

Tin hiển thị PHÍA TRÊN ĐẦU và hiển thị thêm 1 lần ở 
dưới. Nếu nhiều tin trong cùng khu vực đăng sẽ hiển thị 
lần lượt.

Tin Top

Tin được đẩy lên trên (sau khu vực TOP)

Up tin (đẩy tin)

Tin được gắn thêm nhãn nổi bật như: bán gấp, giá rẻ vv.

Tin gắn nhãn

mogi.vn



Gói hỗ trợ quảng cáo bất động sản

mogi.vn

Quảng cáo hiệu quả từ dữ liệu đối tượng của mogi.vn

G - Pro

Tăng hiệu quả từ quảng cáo Google

5 triệu

G - Trial

Trải nhiệm quảng cáo Google

2 triệu

Phí quản lý 400.000 đ

Ngân sách 1.600.000 đ /15 ngày

Trung bình 106.000 đ /ngày

Phí quản lý 750.000 đ

Ngân sách 4.250.000 đ /30 ngày

Trung bình 142.000 đ /ngày

Voucher Google 1.350.000 đ

Tặng 3 tháng thành viên Mogi Pro

Voucher Mogi 500.000 đ

Voucher Muaban 50.000 đ

Voucher Google 1.350.000 đ

Tặng 2 tháng thành viên Mogi Pro

Voucher Mogi 300.000 đ

Voucher Muaban 30.000 đ

Quảng cáo tìm kiếm

Không có hình ảnh

Báo cáo hàng tháng

Quảng cáo tìm kiếm

Không có hình ảnh

Báo cáo hàng tháng

G - Expert

Bứt phá doanh số từ quảng cáo Google

Phí quản lý 1.500.000 đ

Ngân sách 8.500.000 đ /45 ngày

Trung bình 189.000 đ /ngày

10 triệu

Voucher Google 1.350.000 đ

Tặng 6 tháng thành viên Mogi Pro

Voucher Mogi 1.000.000 đ

Voucher Muaban 100.000 đ

Quảng cáo tìm kiếm + hình ảnh

Có hình ảnh

Báo cáo hàng tháng



Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện ở đâu

mogi.vn

Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm

Quảng cáo của bạn xuất hiện bên cạnh kết quả 
tìm kiếm Google. Xuất hiện đúng thời điểm.

Quảng cáo hiển thị hình ảnh
Hình ảnh quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên 
hàng triệu trang web - nơi mà khách hàng của 
bạn có mặt. Quảng cáo có thể bám đuổi khách 
hàng khi họ click vào hình ảnh của bạn.



Tại sao nên chọn quảng cáo Google của mogi.vn

mogi.vn

Nhận nhiều cuộc gọi hơn, nhiều khách truy 
cập website hơn, nhiều khách hàng quay trở 
lại hơn giúp bạn tối ưu chi phí marketing . 
Mogi đều có thể giúp bạn làm được với công 
cụ quảng cáo Google adwords.

Quan niệm tự chạy quảng cáo để tiết kiệm đã 
khiến nhiều người nhận quả đắng "Ném tiền qua 
cửa sổ" vì không thể tối ưu ngân sách quảng cáo, 
gia tăng chuyển đổi. Hãy để việc đó cho chúng 
tôi, để cho những người chuyên về Google ad-
words làm điều đó.

Cần phải có một hệ thống nội dung đủ sức 
thuyết phục, lúc đó quảng cáo mới tối ưu và 
bài toán bán hàng của bạn mới được giải 
quyết. Đội ngũ nội dung của chúng tôi, sinh 
ra để làm những điều như vậy.

Bạn có thể quản lý chiến dịch của mình thông 
qua những  báo cáo chi tiết của chúng tôi, 
những sự thay đổi của bạn luôn được chúng tôi 
cập nhật kịp thời để chiến dịch quảng cáo của 
bạn đạt được kết quả cao nhất.

Thêm nhiều khách hàng tìm đến bạn Tối ưu ngân sách, tăng chuyển đổi

Tối ưu nội dung, gia tăng hiệu quả bán hàng Chính sách hỗ trợ linh động, tiện lợi


