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Ukens Annonse 
Forsideeksponering

PÅ FORSIDEN BLIR DIN STILLINGSANNONSE SYNLIG FOR ALLE JOBBSAFARIS 

KANDIDATER   Når eksempelvis statlige og kommunale virksomheter eller store bedrifter 

og organisasjoner skal lansere en større rekrutteringskampanje og har behov for profile-

ring overfor en bred målgruppe av kandidater, kan Ukens Annonse være velegnet. Ukens 

Annonse ligger på Jobbsafaris forside og er dermed synlig for de nesten 20.000 kandida-

terna som besøker oss hver uke.

DIN ANNONSE I INNBOKSEN TIL 5.000 KANDIDATER   Ukens Annonse får ikke bare 

forsideplassering, den blir også sendt ut via vår epost-service. Dermed får alle de 5.000 

jobbsøkende abonnenter din annonse direkte inn i innboksen.

NESTEN 20.000 KANDIDATER – KUN ET KLIKK UNNA   Med Ukens Annonse oppnår du 

virkelig bred markedsføring. Du blir eksponert overfor de nesten 20.000 kandidaterna som 

besøker oss ukentlig. Interesserte blir ført videre til deg, da de med et klikk på annonsen 

blir ført over til dine hjemmesider, enten til jobbsiden, kampanjesiden eller andre sider du 

måtte velge.

MED UKENS ANNONSE OPPNÅR DU VIRKELIG BRED MARKEDSFØRING   Ukens 

Annonse kan være en grafisk annonse eller en videoannonse. Hvis du selv produserer 

annonsemateriell skal du bruke spesifikasjonene fra faktaboksen. Alternativt kan vi 

utarbeide Ukens annonse for deg, mot et pristillegg. Vi utarbeider også en tekstannonse 

da ikke alle epost-programmer kan vise grafikk. Vi bruker standardformater, så du kan 

enkelt kombinere Ukens Annonse med øvrige kampanjer.

*Alle priser er oppgitt i norske kroner. Mva oppkreves ikke, da faktura sendes fra Jobindex A/S i Danmark.

Pris pr. uke: 10.000 kroner* 

Ring oss i Jobbsafari for å  
høre mer.

Din annonse direkte inn i inn-
boksen til 5.000 kandidater.

Vi bruker standardformater,
så du kan enkelt kombinere 
Ukens Annonse med øvrige
kampanjer.

Spesifikasjoner – hvis du 
lager den selv:
• 300 x 250 piksler og maks.  
 50 Kb
• Animasjon på maks. 3  
 loops à 15 sek.

Videoannonse:
• Maks. 60 sek. må starte  
 med en rollover
• Leveres senest torsdag i  
 uken før kampanje start


