Kampanje Jobb
Hver mnd er 200.000 media, pr- og kommunikasjonsfolk innom Kampanje.com for å
oppdatere seg på de viktigste nyhetene i bransjen.
Markedssjefer. Kommunikatører. Markedsanalytikere. SEO/SEM-spesialister.
Merkevarespesialister. Designere. Tekstforfattere. Journalister. Promotører.
For å nevne noen.
En stor andel av disse er allerede i jobb og har erfaring og kompetanse som
er relevant for deg.

Hvorfor Kampanje.com
Målrettet:

Kommuniser direkte med 55.000 bransjefolk. Hver uke.

Passive jobbsøkere:

De beste leter ikke nødvendigvis etter jobb.
Men de holder seg oppdatert på det som skjer i bransjen.
Du treffer dem hos Kampanje.com

Relevante:

Våre kunder opplever søkere fra Kampanje.com som mer relevante.

Stillingskarusell
Aktuelle stillinger rullerer på forsiden av Kampanje.com
Mobil/desktop/nettbrett. 55.000 unike brukere ukentlig.
•
Treffer aktive og passive søkere
•
Profileres i nyhetsbrev (5.000 mottakere 2 x pr dag)
•
Profileres på Kampanje Jobb på Facebook

Displayannonsering mobil
•
•
•
•
•

30.000 unike brukere per uke
Sterkest voksende kanal
Ekstra god eksponering – effektiv på passive søkere
Best på respons
Bygger profil /kjennskap

Displayannonsering desktop
•
•
•

35.000 unike brukere per uke
Ekstra god eksponering – effektiv på passive søkere
Sterk på profil/kjennskap

Priser:

1 uke:
2 uker:
Til søknadsfrist:

Priser:

Toppbanner
Banner1
Banner 2
Banner 3

Priser:

Toppbanner
Skyskraper
Sky Sticky
Board 1/2

7.000,12.500,15.000,-

1 uke:
1 uke:
1 uke:
1 uke:

1 uke:
1 uke:
1 uke:
1 uke:

15.000,-*
12.000,10.000,6.000,-

40.000,30.000,35.000,20.000,-

Stillingspakker – enkelt for deg

Kombinasjon av stillingskarusell og
displayannonsering sikrer optimal effekt.

- Bedre eksponering
- Full oppmerksomhet rundt din stilling
- Branding og profilering av arbeidsgiver

Basis - Effektive pakker for et lavere budsjett!
Stillingskarusell +
Toppbanner mobil
Pakkepris: 1uke 16.000,- / 2uker 28.000,Brutto: 22.000,-/uke

Stillingskarusell +
Board1(desktop)
Pakkepris: 1uke 19.000,-/ 2uker 34.000,Brutto: 27.000,-/uke

Pluss – Prisgunstige pakker med bedre eksponering!
Stillingskarusell +
Toppbanner mobil +
Board1 desktop
Pakkepris: 1 uke 25.000,-

Stillingskarusell +
Toppbanner mobil +
Toppbanner Desktop
Pakkepris: 1 uke 38.000,-

Brutto: 42.000,-/1uke

Brutto: 62.000,-/1uke

Solid – Når kun den beste er god nok!
2 uker Stillingskarusell +
Toppbanner mobil 1 uke +
Banner 1 Mobil 1uke +
Toppbanner Desktop 1 uke

Pakkepris: 45.000,Brutto: 79.500

Vi skreddersyr gjerne pakke etter
budsjett og behov.
Se kontaktinfo på siste side.

Inkludert i alle pakkene er distribusjon i vårt nyhetsbrev (5.000 mottakere) og via våre sider på Facebook/LinkedIn.

Effektcaser
Case-eksempel Stillingskarusell:
Markeds- og Kommunikasjonsansvarlig
2 uker i stillingskarusell
849 klikk til annonse / 720 unike brukere

Rådgiver/konsulent
1 uke i stillingskarusell
360 klikk til annonse/346 unike brukere

Case-eksempel Display/banner
Markedssjef
1 uke Toppbanner mobil (50%SOV)
26.551 visninger / 246 klikk til annonse
(CRT 0.93%)

1 uke Skyskraper Sticky Desktop (50%SOV)
46.698 visninger / 164 klikk til annonse
(CRT 0.35%)

Totalt: 73.249 visninger / 410 relevante klikk til annonse (CRT 0.55%) i tillegg til trafikk fra stillingskarusell

Kontaktpersoner
For nærmere informasjon eller skreddersydde tilbud kontakt oss:
Anne Margrethe Horvei Barnevik, KAM
annemargrethe@kampanje.com, 98 20 99 51

