Nem og hurtig adgang til din fremtidige medarbejder
•
•
•
•
•
•
•

30 dage online under JOB i FOKUS / Byggerijob
Eksponering med logo på forsiden af Licitationen.dk og Building-Supply.dk
Visninger i nyhedsbrevet til 35.000 modtagere
353.000 online besøgende pr. måned
Resultatgaranti*
Printannonce i Licitationen fra 3.000 kr.
90% af vores læsere ser annoncerne

JOB i FOKUS SOLO

Lille online kombi

•

30 dage online under JOB i
FOKUS / Byggerijob

•

JOB i FOKUS / Byggerijob pakken

•

JOB i FOKUS / Byggerijob pakken

•
Min. 1 visning i nyhedsbrevet

2 ugers online bannerannonce,
fagområde (Kampagnebanner 1)

•

•

4 ugers online bannerannonce,
fagområde (Kampagnebanner 1)

•

*Resultatgaranti:
Mulighed for at genopslå online
kampagnen JOB i FOKUS i op
til 8 uger, såfremt den rigtige
kandidat ikke er fundet.

1 bannerannonce i nyhedsbrevet

•

3.850 kr.

•

Online kombi

Virksomhedsprofil
•

•

2 bannerannoncer i nyhedsbrevet
•
•
•

Mest
solgte

6.950 kr.

Udarbejdelse af virksomheds
advertorial med fokus på
virksomheden/arbejdspladsen
Online placering på forsiden i 1
uge
2 ugers online bannerkampagne
2 bannerannoncer i nyhedsbrevet
1 helsides print advertorial i
Licitationen

10.950 kr.

28.950 kr.

Robotscanning

Printannoncering i Licitationen

Automatisk scanning af jobside, så alle jeres annoncer
automatisk kommer på Licitationen.dk og Building-supply.
dk: 50.000 kr. for 12 mdr. ved mindre end 40 stillingsopslag
og 75.000 kr. ved flere stillingsopslag.

Teaserannonce (86x100mm)

Kr. 3.000

Jobopslag (131x180mm)

Kr. 5.000

Fuldt opslag (max en side)

Kr. 10.000

(Priser kun ved tilvalg)

Send en mail til jobannoncer@nordiskemedier.dk eller ring 60 37 97 20
og hør mere om dine muligheder i vores attraktive jobmarked.

MÅLGRUPPE

Online- & printmedier

Licitationen henvender sig til alle parter i bygge- og anlægssektoren; bygherrer,
rådgivende ingeniører, arkitekter, håndværkere, entreprenører og leverandører.

FAKTA
Oplag: 7.541* Læsertal: 20.000**
Nyhedsbrevsmodtagere: 34.325
Website: 127.889 besøg/md.

Oplag: 23.700* Læsertal: 32.000**
Mester Tidendes henvender sig til entreprenører og murer, el og vvs, tømrer og
snedkere, anlægsentreprenører, maler og renhold mv. Primært små og mellemsto- Nyhedsbrevsmodtagere: 6.627
Website: 34.340 besøg/md.
re virksomheder.

Jern & Maskinindustrien henvender sig til produktionschefer, teknikere og medar- Oplag: 17.031* Læsertal: 28.000**
bejdere i produktionen inden for henholdsvis maskinindustrien og den automati- Nyhedsbrevsmodtagere: 20.476
Website: 56.833 besøg/md.
serede industri. Direktører og mellemledere i den brede fremstillingsindustri.
Transportmagasinet henvender sig til vognmandsvirksomheder, og transportfirmaer, rederier, havne, speditører, leverandørfirmaer, tekniske skoler, organisationer, politikere og transportkøbere.

Oplag: 7.373* Læsertal: 16.000**
Nyhedsbrevsmodtagere: 7.262
Website: 98.077 besøg/md.

Motor-magasinet henvender sig til automobilforhandlere, motorcykelforhandlere,
autoværksteder, vulkanisører, servicestationer, autolakerere, karosseriværksteder,
rustbeskyttelsesfirmaer, autogenbrugere samt grossister, fabrikanter og importører i autobranchen.
Magasinet Pleje er det eneste tværfaglige blad, der henvender sig til alle faggrupper inden for pleje- og sygehussektoren. Vi skriver om og til plejehjemsledere,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosu-assistenter- og hjælpere, sygeplejersker,
ældrechefer, køkkenchefer med flere.
Søfart henvender sig til rederier, skibsmæglere, havne, uddannelsesinstitutioner
inden for branchen, skibsværfter, maritime konsulenter, små og store maritime
virksomheder og deres personel, øvrige producenter og leverandører til skibsfarten, samt alle ansatte i den maritime branche.
Skog Supply henvender sig til skovejere, erhvervsdrivende, indkøbere, leverandører, fremstilling, savværk, samt ansatte inden for skovbrug- og biobrændselssektoren i Sverige.
Entreprenad Supplys målgruppe er personer og virksomheder med interesse for
bygge- og entreprenørbranchen. Mere specifikt kan nævnes bygherrer, maskinfører, maskinforhandlere og leverandører.

Oplag: 10.420* Læsertal: 52.000*
Nyhedsbrevsmodtagere: 8.000
Website: 62.065 besøg/md.

MÅLGRUPPE

Online portaler

Oplag: 7.700* Læsertal: 19.000**
Nyhedsbrevsmodtagere: 3.916
Website: 15.586 besøg/md.
Oplag: 4.785*
Nyhedsbrevsmodtagere: 8.000
Website: 78.241 besøg/md.
Oplag: 8.600 Læsertal: 15.000
Nyhedsbrevsmodt.: 6.325
Website: 13.867 besøg/md.
Oplag: 6.700 Læsertal: 15.000
Nyhedsbrevsmodt.: 15.895
Website: 24.982 besøg/md.

FAKTA

Nordic Design News henvender sig til designvirksomheder/producenter, design-institutioner, indretningsarkitekter og messer.

Nyhedsbrevsmodt.: 3.496
Website: 6.446 besøg/md.

Building Supply henvender sig til håndværksmestre, håndværkere, arkitekter,
entreprenører og ingeniører. Hertil kommer direktører indenfor byggebranchen
samt leverandører af byggematerialer.

Medlemmer: + 1.140
Nyhedsbrevsmodt.: 34.534
Website: 226.489 besøg/md.

Wood Supply henvender sig til distributører, producenter, leverandører og under- Medlemmer: 550
leverandører. Hertil kommer også direktører, designere, rådgivere og en stor andel Nyhedsbrevsmodt. 11.130
Website: 86.614 besøg/md.
af sælgere inden for træ- og møbelindustrien.
Energy Supply henvender sig til rådgivere, konsulenter, leverandører og producenter inden for hele energisektoren. Portalen bliver herudover også dagligt
brugt af mange direktører, sælgere og indkøbere fra forsyningsselskaber og andre
virksomheder i branchen.
Metal Supply henvender sig til procesindustrien, færdigvareproducenter, underleverandører, leverandører, rådgivere/konsulenter, samt el, gas- og fjernvarmeforsyningsselskaber.

Medlemmer: + 650
Nyhedsbrevsmodt.: 10.024
Website: 52.904 besøg/md.

Food Supply henvender sig til catering, producenter af føde- og drikkevarer, leverandører (maskiner og produkter), rådgivere og konsulenter, samt detailhandel.

Medlemmer: +750
Nyhedsbrevsmodt.: 14.599
Website: 73.505 besøg/md.

Electronic Supply henvender sig til producenter af elektronik og elektronisk udstyr, leverandører af komponenter og andet elektronik samt rådgivere og konsulenter.
RetailNews henvender sig til leverandører, super- og discountmarkeder, kiosk og
servicestationer, samt detailhandel inden for mode, sundhed, bolig og elektronik.

Medlemmer: +445
Nyhedsbrevsmodt.: 4.981
Website: 31.963 besøg/md.

Lederidag.dk henvender sig til adm. direktører, koncerndirektører, økonomidirektører, hr-chefer, salgschefer, administrationchefer til andre mellemledere med
ansvar for virksomhedens udvikling – kort sagt alle ledere med et generelt ledelsesansvar.

Nyhedsbrevsmodt: 8.327
Website: 27.214 besøg/md.

* Printoplag og e-avis
** Kilde: Læserundersøgelser ultimo 2016

Medlemmer: 1.300
Nyhedsbrevsmodt.: 20.428
Website: 139.726 besøg/md.

Medlemmer: 190
Nyhedsbrevsmodt.: 10.995
Website: 28.796 besøg/md.

