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Platnost od 1. 2. 2018

Název

Program Basic

Program Basic+

Program Premium

Program Premium+

Cena programu bez DPH

3 000 Kč

5 000 Kč

6 500 Kč

12 000 Kč

Platnost kreditu

1 měsíc

1 měsíc

1 měsíc

1 měsíc

1 inzerát na 30 dní na jobDNES.cz

1 inzerát na 30 dní na jobDNES.cz

1 inzerát na 30 dní na jobDNES.cz

1 inzerát na 30 dní na jobDNES.cz

1x za 14 dní posun nahoru

1x za 14 dní posun nahoru

1x za 14 dní posun nahoru

1x za 14 dní posun nahoru

---

1 inzerát v novinách dle výběru
(MF DNES, Lidové Noviny,
Metro nebo 5+2)

1 inzerát na 7 dní na homepage
iDNES.cz

1 inzerát na 7 dní na homepage
iDNES.cz

---

---

---

1 inzerát na 7 dní na
jobDNES.cz v přednostním výpisu
nebo na homepage jobDNES.cz

---

---

---

1 inzerát v novinách dle výběru
(MF DNES, Lidové Noviny,
Metro nebo 5+2)

Obsah programu

! Při zájmu o větší počet inzerátů nebo o řešení na míru, přístup do databáze životopisů, firemní design anebo přístup k Workflow výběrových
řízení pro personalisty kontaktujte naše obchodní poradce na telefonní lince: + 420 225 063 377 nebo na e-mailové adrese: obchod@jobdnes.cz

Další možnosti inzerce na portálu
jobDNES.cz

rotace

platnost

cena programu bez DPH

Přednostní umístění ve výpisu pozic
(obor nebo region)

1/8

1 týden

3 500 Kč

Přednostní umístění na homepage jobDNES.cz
(Vybíráme z nabídky)

1/8

1 týden

3 500 Kč

Firemní design inzerátů – základní rozsah **

---

neomezeno

25 000 Kč

PR článek v sekci Novinky z trhu

---

neomezeno

10 000 Kč

Export inzerátů na www stránky klienta

---

1 měsíc

6 000 Kč

Inzerce na zpravodajském portálu
iDNES.cz

rotace

platnost

cena programu bez DPH

Umístění inzerátů na homepage iDNES.cz (Finance)

1/8

1 týden

3 500 Kč

Umístění inzerátů v detailu článků iDNES.cz
(Ekonomika, Finance)

1/8

1 týden

2 500 Kč

Umístění inzerátů na Technetu

1/8

1 týden

3 000 Kč

1

inzerce v tisku

cena bez DPH / 1 region

umístění a termíny

MF DNES (Praha, Střední Čechy)

1 500 Kč

příloha Zaměstnání

ostatní regiony ČR

1 500 Kč

vydání vždy v ÚT nebo ve ČT

LIDOVÉ NOVINY

1 000 Kč

celostátní vydání ve ČT

METRO

2 000 Kč

celostátní vydání vždy 2. nebo 4. ST v měsíci

5+2

2 000 Kč

celostátní vydání každý PÁ
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Databáze životopisů

platnost

cena bez DPH

Přístup do databáze životopisů

1 měsíc

10 000 Kč

Workflow pro výběrová řízeni

platnost

cena bez DPH

Přístup do Workflow

1 měsíc

20 000 Kč

Dotazník na míru

1 měsíc

1 300 Kč

! Při zájmu o dlouhodobý přístup do databáze životopisů anebo do Workflow pro výběrová řízení jsou možné slevy. Kontaktujte, prosím,
v této souvislosti naše obchodní poradce na telefonní lince: + 420 225 063 377 nebo na e-mailové adrese: obchod@jobdnes.cz

E-mailové služby

popis

cena bez DPH

Rozeslání e-mailu na uchazeče z databáze

1x vybraný region nebo kategorie

7 000 Kč

Bannerové plochy na jobDNES.cz

popis

cena bez DPH

Mega Board 998 x 100 px

max. 45 kB, 1 týden na HP
a ve výpisech

89 000 Kč

Super 300 x 250 px

max. 20 kB, 1 týden na HP

15 000 Kč

Banner s fotografií zaměstnance

1 měsíc na HP

25 000 Kč

Logo firmy na HP v sekci TOP Zaměstnavatelé

120 x 60 px, 1 týden

5 000 Kč

(při volbě více jak 1 region + 1 obor sleva 10 % z celkové ceny za rozeslání)

VYSVĚTLIVKY >
*

Přednostní umístění je možné objednat v době platnosti konkrétní pozice.

**

Požadavky klienta na přípravu firemního designu (kariérní sekce) nad rámec základního rozsahu budou řešeny individuální cenovou kalkulací

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE >
Inzeráty budou zveřejněny ihned po obdržení platby.
V ceně za jeden online inzerát je zahrnuto zveřejnění do max. 4 regionů.
Tiskové inzeráty jsou bez garance barvy.
Všechny ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH.
Zůstatek na účtu klienta po uplynutí doby platnosti cenového programu se automaticky nepřevádí do dalšího období.
Tento převod je možný pouze na základě individuální dohody o další spolupráci s Vaším obchodníkem.
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