DISFS
D I S C O V E R Y F A S H I O N

Fashion Stylist Online
"A comprehensive solution to help you build
your brand from personal style"

TẦM NHÌN
Xã hội đang dần chuyển mình theo từng ngày và nhu cầu của con người về chất lượng cuộc
sống cũng dần tăng lên. Một trong những nhu cầu rõ rệt nhất có thể kể đến, chính là THỜI
TRANG. Tất cả chúng ta, ai cũng đều mong muốn được trở nên đẹp hơn, nổi bật hơn, phong
cách và sành điệu hơn, thậm chí là bắt kịp xu hướng hơn...
Để thoả mãn cho nhu cầu ‘mặc đẹp’ ấy, hầu hết tất cả chúng ta đều chọn lao vào công việc,
dành nhiều thời gian hơn cho việc kiếm tiền để có thể thỏa sức “rút ví” và đầu tư những mặt
hàng thời trang mà bản thân yêu thích.
Thế nhưng, MUA ĐỒ ĐẸP và MẶC ĐỒ ĐẸP là hai phạm trù không hoàn toàn giống nhau!

SỨ MỆNH CỦA DISFS
DISFS đã ra đời với sứ mệnh trở thành một ‘stylist’ thời trang hàng đầu, giúp cho bạn "mặc
đẹp - nổi bật và hợp xu hướng hơn".
Đến với DISFS, chúng tôi sẽ giúp bạn chọn lựa những bộ trang phục phù hợp với hình thể,
phong cách và nhu cầu cá nhân, khiến cho bạn trở nên tự tin hơn tại bất cứ nơi đâu bạn
đến: dù đó là quán cafe, đường phố, công sở, những chuyến du lịch hay các buổi tiệc,...
Ngoài ra, DISFS còn tư vấn cho bạn những nơi mua sắm lý tưởng và cả những sản phẩm
thời trang hợp xu hướng nhất.
“DISFS là giải pháp thời trang toàn diện
để cùng bạn xây dựng thương hiệu từ phong cách cá nhân”

QUẢNG CÁO TRÊN DISFS

BẠN SẼ ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
Tận dụng lượng đọc giả và khách thuê stylist của Disfs đến từ
website và các nền tảng mạng xã hội khác nhau bao gồm: Facebook,
Instagram, Twitter, Tumblr, Bloglovin, Pinterest
Các bài viết review và đánh giá về sản phẩm - thương hiệu của bạn,
khi được đăng trên những nền tảng này, sẽ tiếp cận được rất nhiều
khách hàng tiềm năng
Và quan trọng hơn hết là những đọc giả của Disfs có nhu cầu lẫn sở
thích thật sự về thời trang

CÁC GÓI QUẢNG CÁO

TRÊN DISFS
Và Bạn Phù Hợp Với Những Gói Nào?

Review sản phẩm - thương hiệu (tính bài)
Post bài đánh giá cảm nhận về sản phẩm/thương hiệu của bạn và đăng
trên nền tảng của Disfs
Chèn đầy đủ đường link để khách hàng có thể click trực tiếp đến shop

500.000/bài

Review sản phẩm - thương hiệu (tính tháng)
Post bài đánh giá cảm nhận về sản phẩm/thương hiệu của bạn và đăng
trên nền tảng của Disfs
Chèn đầy đủ đường link để khách hàng có thể click trực tiếp đến shop
Cập nhập tối thiểu 4 bài post trong tháng

1.500.000/tháng
1.000.000/tháng - khi mua gói 3 tháng

TREO BANNER

(tính tháng)

Chèn BANNER vào đầu mỗi bài viết
Chèn BANNER vào giữa mỗi bài viết
Chèn BANNER vào cuối mỗi bài viết
Chèn BANNER vào đầu chuyên mục cách phối đồ
Chèn BANNER vào đầu chuyên mục cách phối đồ nam
Chèn BANNER vào đầu chuyên mục cách phối đồ nữ
Chèn BANNER vào đầu HOMPAGE
Giảm 10% khi mua gói 3 tháng

5.000.000/tháng
3.000.000/tháng
1.500.000/tháng
5.000.000/tháng
5.000.000/tháng
5.000.000/tháng
7.000.000/tháng

DISFS - TƯ VẤN THỜI TRANG TRỰC TUYẾN

Website: disfs.net
Fanpage: facebook.com/disfs
Mail: disfsteam@gmail.com
Phone: 0914882646 (zalo/viber)

