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Giới thiệu STYLIDGE Media

5,000 +

Lượng người sử 
dụng mỗi tháng 

(MAU)

15,577

User Engagement

442

Share

150,000
+

Post Reach

Khoảng 10,000 người sử dụng cố định, trung bình một tháng có
5,000 khách ghé thăm với nhu cầu quan tâm rất lớn đến thời trang, 
beauty, lifestyle chia sẻ và đọc những content đa dạng của Stylidge

Sự ảnh hưởng media của Stylidge
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Giới thiệu Stylidge media

O2O (Online-to-Offline) Shopping Experience

Mở rộng kênh mua sắm cho người dùng, cung cấp những dịch vụ 
mua sắm on/offline thông qua nền tảng những content đa dạng. 

Share & Bookmark

Sau khi tìm kiếm được thương 
hiệu yêu thích và có được thông 
tin mua hàng, trước khi quyết 
định mua bạn có thể xác nhận 
lại một cách dễ dàng bất cứ khi 
nào. Bạn còn có thể chia sẻ 
thông tin sản phẩm mình yêu 
thích cho mọi người xung 
quanh cũng như upload 
recommend về sản phẩm. 

Giới thiệu STYLIDGE Media

Contents

Những editor chuyên nghiệp sẽ lên 
content về styling tip/giới thiệu sản 
phẩm những thông tin hữu ích liên 
quan đến fashion/beauty 

Community

Người dùng có thể theo dõi  trực 
tiếp ngay lập tức  các content về 
thông tin sale, feedback sản phẩm 
được up lên

Search & 
On/Offline Shopping

Xem các content cũng như các AD 
banner trong website/tìm kiếm và mua 
nếu tìm thấy sản phẩm ưu thích. Lúc 
này, bạn có thể tìm và xác định vị trí 
cửa hàng gần nhất, ngay lập tức có thể 
gọi điện/nhắn tin tới thương hiệu.

Contents & Community Search & Shopping Share & Bookmark
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Những thông tin được Stylidge tuyển chọn thông qua hình thức quảng 
cáo tạp chí thời trang bằng phương pháp ‘Native Advertising’, lên 

shoppable content cho hiệu quả quảng cáo cao nhất*. 

*Shoppable content: Content kết hợp giữa fashion style content và e-commerce content

Giới thiệu STYLIDGE AD
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Đặc trưng post quảng cáo của Stylidge



Giới thiệu STYLIDGE AD
Đặc trưng phạm vi đăng tải quảng cáo của Stylidge

Các bài quảng cáo sẽ được đăng trên website, ứng dụng hoặc các 
kênh, mạng xã hội chính thức của Stylidge 
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‘Native Advertising’ qua những phương pháp 
sáng tạo như review chi tiết, lookbook, bật mí 
tin tức sản phẩm mới nhất để quảng bá 
thương hiệu

Các phương pháp có thể lựa chọn
- Native Viral : KOLs Marketing
- Native Contents : Tạp chí thời trang 

* Promotion kỉ niệm ra mắt, khuyến mại 30 ngày sử dụng miễn phí cho các thương hiệu mới gia nhập Seller trong website, ứng dụng. 

Với shoppable content (quảng cáo có content) được đề cập ở trước, sẽ được đăng tải ‘banner content chính’ hoặc 
sẽ xuất hiện ở mục 'Lover's Pick', còn với *Display AD, hình ảnh sẽ xuất hiện trong trang tất cả sản phẩm. 

*quảng cáo không có content chỉ có hình ảnh

Lover’s Pick – Tập trung vào Viral Advertising
thông qua những sản phẩm chủ lực như 
review trải nghiệm dùng thử sản phẩm, Best 
selling item

Các phương pháp có thể lựa chọn
- Native Viral : Consumer Panel 
- Native Viral : Sản phẩm được yêu thích
- Native Contents : Những shop nổi bật

Display AD - Giới thiệu promobon, 
BST mới ra qua hình thức quảng 
cáo gần gũi trực bếp

Các phương pháp có thể lựa chọn
- Website & ứng dụng : Quảng cáo 
Display Ad 



SNS: PR content posting 

Với quý khách hàng chỉ có nhu cầu đăng bài
trên những trang mạng xã hội chính thức
Facebook và Instagram, Stylidge có gói ‘sns
posting’ riêng chỉ đăng lên mạng xã hội.

Giới thiệu STYLIDGE AD
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Đặc trưng phạm vi đăng tải quảng cáo của Stylidge

Các bài quảng cáo sẽ được đăng trên website, ứng dụng hoặc các 
kênh, mạng xã hội chính thức của Stylidge 

Với shoppable content (quảng cáo có content) được đề cập ở trước, sẽ được đăng tải ‘banner 
content chính’ hoặc sẽ xuất hiện ở mục 'Lover's Pick', còn với *Display AD, hình ảnh sẽ xuất 

hiện trong trang tất cả sản phẩm. 

* Promotion kỉ niệm ra mắt, khuyến mại 30 ngày sử dụng miễn phí cho các thương hiệu mới gia nhập Seller trong website, ứng dụng. 

*quảng cáo không có content chỉ có hình ảnh



Contact Us!
c o n t a c t @ s t y l i d g e . c o




