Job-i-Fokus

Nem og hurtig adgang til din
fremtidige medarbejder
BEDSTE
VÆRDI

Job i Fokus SOLO

Online pakken

• Hele perioden (max 30 dage)
under ”Job-I-Fokus” på
hjemmeside

• Hele ”JOB i FOKUS” pakken

• Hele ”JOB i FOKUS” pakken

• Hele perioden (max 30 dage)

• Hele perioden (max 30 dage)
på sidebanner

• Hele perioden (max 30 dage)
under ”Job-I-Fokus” i alle
nyhedsbreve

• på indholdsbanner eller
sidebanner
• 1 visning i nyhedsbrevet
(midt- eller bundbanner)
• Produktion af annoncer
• Resultatgaranti:
Gratis genopslag som
”JOB i FOKUS”, hvis den
rigtige kandidat ikke er fundet.

3.850 kr.

6.950 kr.

Print/Online Kobi

• 2 visninger i nyhedsbrevet 		
(midt- eller bundannoncering)
• 1 teaserannonce (86x100 mm)
i RetailNews
• Produktion af annoncer
• Resultatgaranti: Gratis genopslag som ”JOB i FOKUS”,
hvis den rigtige kandidat ikke
er fundet.

10.950 kr.

Robotscanning/Crawling

Printannoncering

Tilkøb af sociale medier

Automatisk scanning, så alle
jeres jobannoncer automatisk
kommer på food-supply.dk

• Teaserannonce (86x100 mm): 		
kr. 3.000,-

• Opslag + boost på

For pris kontakt jeres faste jobkonsulent.alle nyhedsbreve

• Fuldt opslag (helside):
kr. 10.000,-

• Jobopslag (131x180 mm):
kr. 5.000,-

• mediets linkedIn side:
Kr. 2.000,-

(Priser kun gældende ved tilkøb).

Med “Job I Fokus” på vores portaler vil din medarbejdersøgning blive
synliggjort på den ønskede portals forside og blandt artikler. Dermed
når du ud til flere tusinde kvalificerede kandidater, der løbende holder
sig opdateret i din branche.
Derudover vil dit budskab også synliggøres i mediets nyhedsbrev.
•
•
•
•
•
•

Kontakt
Har du spørgsmål vedrørende
Job-i-Fokus, er du velkommen til
kontakte os på tlf. 7228 6970
eller e-mail:
jobannoncer@nordiskemedier.dk

Op til 30 dage online under ”Job-I-Fokus”
Eksponering på forsiden af hjemmeside
Visninger i nyhedsbrevet
99.656 online besøgende pr. måned
Printannonce i medieavis for 3000 kr.
90% af vores læsere ser annoncerne

RetailNews

