IZBRANI
DELODAJALEC
Predstavite se v družbi najboljših!

UVRSTITEV MED
IZBRANE DELODAJALCE
VAS NA TRGU POSTAVI
NA POSEBNO MESTO!

IZBRANI DELODAJALEC VKLJUČUJE:

1

Mesečno portal MojeDelo.com obišče več
kot 100.000 iskalcev zaposlitve. Predstavite
svoje podjetje s predstavitvenim proﬁlom,
ki bo izpostavljen na vstopni strani portala.

Izbrani delodajalci v svoje vrste pritegnejo
najboljše kadre, ki so na trgu dela.
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Zakaj se predstaviti kot Izbrani delodajalec?

Krepili boste blagovno znamko
delodajalca in se trgu dela
predstavili s pozitivno zgodbo.
Na ta način boste pritegnili
najboljše kadre, med njimi tudi
tiste, ki že imajo zaposlitev.

365 dni boste predstavljeni na
vstopni strani MojeDelo.com,
ki jo vsak dan obišče 34.000
iskalcev kariernih priložnosti.

Predstavitveni proﬁl podjetja
na portalu MojeDelo.com

Predstavljeni boste v družbi
najboljših in se v očeh kandidatov
tako tudi pozicionirali –
med najbolj privlačna podjetja,
ki nenehno iščejo zanimive in
proaktivne kandidate.

S podrobnejšim opisom ciljev,
vizije in organizacijske kulture
se predstavite v najboljši luči.

Uspešne organizacije se zavedajo, da je vlaganje v razvoj blagovne znamke
delodajalca tisti del, ki jih ločuje od konkurentov.

Oglaševanje
s pasicami

V paketu prejmete 150.000 pasic, ki bodo
vaše podjetje na portalu MojeDelo.com še
bolj izpostavile in pritegnile najbolj primerne
kandidate. Pasice v dimenzijah 600 x 300,
220 x 250 in 700 x 90 in 300 x 250 px vam
lahko po želji oblikujemo. Vaša pasica bo
ravno tako objavljena v enem od dnevnih
e-opomnikov, na katerega je naročenih več
kot 253.000 iskalcev zaposlitve.

3

Vključitev v
vsebinski e-mailing

Kadar želite doseči še več potencialnih
kandidatov, nadgradite svoj zaposlitveni
oglas s produkti s področja blagovne
znamke delodajalca.

UVRSTITEV MED
IZBRANE DELODAJALCE
VAS NA TRGU POSTAVI
NA POSEBNO MESTO!

Predstavite svoje močne točke izbrani
ciljni skupini na trgu dela – usmerjeno
elektronsko sporočilo je najboljši
komunikacijski kanal, da se predstavite
tistim kandidatom, ki so na trgu dela s
klasičnim oglaševanjem težje dosegljivi.
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Dve vstopnici za slavnostno
podelitev Ugled delodajalca

Vsako leto izberemo Uglednega delodajalca.
Raziskavo zaključimo s podelitvijo priznanj
in družabnim dogodkom, kjer tkemo nove
poslovne stike med najuglednejšemi
delodajalci v Sloveniji.

CENA
Izbrani
delodajalec

1.799,00 €
brez DDV-ja
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PREDSTAVITVENI PROFIL PODJETJA
na portalu MojeDelo.com

Posebna podstran, namenjena opisu vašega podjetja, zaposlovalne praske, organizacijske kulture in
zaposlitvene ponudbe. Priložite lahko tudi galerijo fotograﬁj in video vsebin ter povezave do vaših zunanjih
spletnih mest (spletna stran, družbena omrežja).
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VKLJUČITEV V
VSEBINSKI E-MAILING
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OBJAVA V
DNEVNEM E-OPOMNIKU

Vaš proﬁl bo enkrat v času trajanja produkta Izbrani
delodajalec izpostavljen v vsebinskem e-mailingu, ki
ga prejmejo iskalci zaposlitve.

Vsak dan več kot 240.000 uporabnikov portala
MojeDelo.com obvestimo o novih prostih delovnih
mestih. S pasico v opomniku bo vaš oglas še
dodatno izpostavljen vsem posameznikom, ki bi
bili primerni za vaše razpisano delovno mesto.

Namizna pasica velikosti 220 x 250 px
med razvrstitvijo zaposlitvenih oglasov

Namizna pasica velikosti 700 x 90 px
med razvrstitvijo zaposlitvenih oglasov

OGLAŠEVANJE S PASICAMI

Za vas bomo graﬁčno in vsebinsko oblikovali spletne
pasice in jih objavili na portalu MojeDelo.com.
Z 20.000 prikazi bo vaš zaposlitveni oglas
izpostavljen (tako na namizni kot na mobilni
različici portala) med razvrščanjem zaposlitvenih
oglasov ter na vrhu vsake podstrani, ki prikazuje
oglase s prostimi delovnimi mesti, ki bi utegnili
zanimati vašo ciljno skupino.
Prostor za oglasne pasice na MojeDelo.com:

Mobilna pasica velikosti 300 x 250 px
na vstopni strani portala in
med razvrstitvijo zaposlitvenih oglasov

Namizna pasica velikosti 600 x 300 px
na vstopni strani portala
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