Đầu tư, Đầu tư Chứng khoán, Đầu tư Bất động sản, Vietnam Investment Review, Timeout – những ấn phẩm
báo chí dành cho nhà đầu tư và doanh nhân
Báo Đầu tư - cơ quan báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gồm nhiều ấn phẩm sáng giá, luôn mang đến cho độc giả
những thông tin kinh tế - xã hội thời sự, trung thực, hữu ích; những phân tích, bình luận sắc sảo - là cầu nối giữa các
nhà đầu tư, các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương.
Ra đời từ năm 1991, Cơ quan Báo Đầu tư luôn luôn lấy tiêu chí “Đồng hành cùng các nhà đầu tư, các doanh
nghiệp” làm phương châm hành động của mình. Hiện tại Cơ quan Báo Đầu tư xuất bản các ấn phẩm thường kỳ.
Báo Đầu tư - kênh thông tin tin cậy về kinh tế, môi trường đầu tư, cơ hội đầu tư, tài chính - ngân hàng, nhà đất, công
nghệ mới, thương mại và hội nhập, doanh nghiệp - doanh nhân … đến với bạn đọc vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng
tuần.
Báo Đầu tư Chứng khoán - ấn phẩm hàng đầu, chuyên sâu và chuyên nghiệp về thị trường chứng khoán phát hành
vào thứ Hai hàng tuần. Với thông tin chuẩn xác, cập nhật và các bài viết phân tích, bình luận, dự báo có chất lượng,
Đầu tư Chứng khoán là chìa khóa thành công của mọi nhà đầu tư.
Vietnam Investment Review - tuần báo về kinh tế đối ngoại bằng tiếng Anh chuẩn mực với phong cách báo chí hiện
đại, tiện ích không chỉ riêng cho các nhà đầu tư nước ngoài mà còn là người bạn thân thiết của những ai yêu thích
tiếng Anh.
Cùng với các ấn phẩm báo viết là các báo điện tử:
Tin nhanh Chứng khoán (www.tinnhanhchungkhoan.vn);
Đầu tư điện tử (www.baodautu.vn);
VIR điện tử - bằng tiếng Anh (www.vir.com.vn)
Ngoài các ấn phẩm trên, Cơ quan Báo Đầu tư còn xuất bản hàng loạt chuyên san đặc biệt, gắn với những sự kiện
kinh tế - chính trị lớn của đất nước và quốc tế, như APEC, ASEAN, Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam, Phát
triển Xanh, Biến đổi khí hậu, Toàn cảnh thị trường M&A Việt Nam…

The Vietnam Investment Review and its Vietnamese language sisters, Dau Tu, Dau Tu Chung Khoan, Dau Tu Bat
dong san are leading international business and economics newspapers published in Vietnam. The newspapers have
maintained this title due to their insightful and objective position on publishing real business issues.
Key business publications, our readers comprise the largest grouping of business people, business leaders and
government officials. This is shown by the fact that:
•
•

97% of all foreign representative offices in Vietnam, and
All senior government officials receive regular copies of VIR, Dau Tu, Dau Tu Chung Khoan and Dau tu Bat dong
san

Vietnam Investment Review and Dau tu Bat dong san is published every Monday. Dau tu and Dau tu Chung khoan are
published on Monday, Wednesday and Friday. Timeout is published monthly.

