Cennik serwisu KarierawFinansach.pl na rok 2015/16
Pracodawcy oraz firmy rekrutacyjne

Wszystkie ceny w PLN netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT

Ogłoszenia rekrutacyjne

Wyróżnienia i odświeżenia

Okres publikacji: 30 dni
Logo pracodawcy
Nieograniczona długość treści
W cenie publikacja oferty w serwisach partnerskich,
m.in. TaxFin.pl, podatki.biz, eGospodarka.pl

Top oferta 120 zł
Wyróżnienie oferty na liście w formie zielonej ramki

Logo w listingu 120 zł
Umieszczenie logo firmy przy ogłoszeniu na liście

Oferta na stronie głównej 120 zł
Ogłoszenie standard
490 zł

Ogłoszenie premium
690 zł

Szata graficzna serwisu

Szata graficzna Pracodawcy

Specjalistyczny serwis dla osób poszukujących
pracy i szkoleń z branży finansowej.

Statystyki III 2015 r.:
130 000 odwiedzin miesięcznie
410 000 odsłon miesięcznie

Odświeżenie 90 zł
Umieszczenie ogłoszenia na samej górze listy

Promocja wizerunkowa: treści

Baza CV

KarierawFinansach.pl

Wyróżnienie w polu "Top praca" na stronie głównej

Dostęp do CV profesjonalistów z branży finansowej
Kompleksowa wyszukiwarka kandydatów
Bezpłatne przeglądanie podstawowych danych, kredyt
jest odejmowany dopiero w momencie pobrania CV
Możliwość zarządzania rekordami kandydatów

cenie publikacja
ofert w serwisach
ProfilWpracodawcy
premium
12 000 złpartnerskich,
/ 12 mies.
Nieograniczona liczba zakładek + multimedia

Mailing 190 zł / 1 000 listów
Wysyłka do zarejestrowanych użytkowników serwisu

Artykuł sponsorowany 1 500 zł
Publikacja w dziale "W branży" / "Wiadomości"

10 kredytów
490 zł

Wydarzenie tygodnia 900 zł
Publikacja w dziale "W branży" / "Wydarzenia"

(wg Google Analytics)

Liczba zarejestrowanych użytkowników:
49 000 (stan na 31.03.2015 r.)

Profil użytkownika:
42% ‒ specjalista, 24% ‒ asystent,
21% ‒ kierownik, 12% ‒ praktykant,
1% ‒ prezes, dyrektor

Dowiedz się więcej i zamów:
sales@karierawfinansach.pl
pracodawca.karierawfinansach.pl
Ostatnia aktualizacja cennika: 31.03.2015 r.

Promocja wizerunkowa: bannery
Billboard 130 zł / 1 000 emisji
750x100 px

Promocja wizerunkowa: logo
Wymiary logo: 120x65 px
Stała obecność na wybranej pozycji
Link do profilu pracodawcy lub strony zewnętrznej

Rectangle 110 zł / 1 000 emisji
300x250 px
Half-skyscraper 110 zł / 1 000 emisji
160x300 px
Możliwość emisji w wybranych sekcjach serwisu
Formy niestandardowe na życzenie

Strona główna
1 500 zł / mies.

Oferty pracy
1 200 zł / mies.

Strefa studenta
900 zł / mies.

(Wyświetlane nad listą
ogłoszeń)
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