Katalog usług – Kariera i Praca dlaStudenta.pl
Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów !

Praca | Praktyki | Szkolenia

Dlaczego dlaStudenta.pl ?
Dlaczego warto zamieścić ogłoszenie na dlaStudenta.pl:

r

największy i najbardziej rozpoznawalny portal studencki w Polsce
8 lat doświadczenia w rekrutacji wśród studentów
ogromna liczba potencjalnych kandydatów - ponad 2 mln studentów i absolwentów
rocznie szuka pracy i praktyk na dlaStudenta.pl
sprecyzowana grupa docelowa – studenci i absolwenci

r

tysiące zadowolonych klientów – z naszej oferty skorzystało już ponad 9000 firm

r

oszczędność czasu - współpracujemy z wieloma serwisami partnerskimi, na których
także ukaże się twoje ogłoszenie. Są to m. in. Money.pl, Careerjet, jobrapido, jooble, Trovit

r
r
r

ZAUFALI NAM M.IN.

”

Portal dlaStudenta.pl jest jednym z Naszych
głównych partnerów rekrutacyjnych (…) Wysokie
kwalifikacje,
dobry
stopień
organizacji
i skuteczność zamieszczanych ogłoszeń stanowią
wizytówkę dlaStudenta.pl. Jesteśmy zadowoleni
ze współpracy z portalem dlaStudenta.pl i z pełną
odpowiedzialnością rekomendujemy firmę jako
rzetelnego dostawcę ogłoszeń rekrutacyjnych.
Katarzyna Szczepańska
HR Manager PRESSCOM Sp. z o.o.

”

Portal dlaStudenta.pl to znakomity łącznik komunikacyjny pomiędzy pracodawcami, a studentami,
czyli potencjalnymi kandydatami do pracy. (…)
Współpraca z portalem to prawdziwa przyjemność.
(…) Jego bezzwłoczna reakcja, szybkość
w działaniu oraz pełne zaangażowanie może być
wzorem do naśladowania. Serdecznie polecam.
Kamila Bakalarz-Chodorowska
Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
IKEA Retail Sp. z o.o.

”

Z portalem dlaStudenta.pl współpracujemy od
6 lat. Było to 6 lat bardzo owocnej współpracy.
Oferta przygotowywana dla stałych klientów
zawsze jest bardzo konkurencyjna.(…)
Współpraca z dlaStudenta.pl to oszczędność
czasu i gwarancja realizacji naszych celów
biznesowych.
Joanna Iskrzak,
HR Manager COTEL Sp. z o.o.

Serwis Kariera - rodzaje ogłoszeń
Naszym klientom oferujemy trzy rodzaje ogłoszeń:

Efekt

Efekt PLUS

Efekt PRESTIŻ

Ogłoszenie w szacie
graficznej dlaStudenta.pl

Ogłoszenie w szacie
graficznej dlaStudenta.pl

Ogłoszenie w szacie
graficznej Pracodawcy

Możliwość edycji treści
ogłoszenia w trakcie publikacji

Możliwość edycji treści
ogłoszenia w trakcie publikacji

Możliwość edycji treści
ogłoszenia w trakcie publikacji

Okres publikacji 10 dni

Okres publikacji 28 dni

Okres publikacji 28 dni

-

Możliwość wstawienia logo

Możliwość wstawienia zdjęć, grafiki, logo firmy

-

Aktywne adresy www

Aktywne adresy www

-

-

Ogłoszenie promowane na stronie głównej portalu

-

-

Dwukrotne odświeżenie w trakcie emisji

69zł

159zł

89zł za ogłoszenie
zamieszczone w kilku lokalizacjach

199zł za ogłoszenie
zamieszczone w kilku lokalizacjach

39zł
49zł za ogłoszenie
zamieszczone w kilku lokalizacjach

Serwis Kariera - dodatki do ogłoszeń
Prezentowane dodatki znacząco poprawiają widoczność ogłoszenia, przez co trafia ono do
większego grona osób zainteresowanych poszukiwaniem pracy.
Odświeżanie
Twoje ogłoszenie zostanie odświeżone
i wróci na początek listy ogłoszeń.
Gwarantuje to zwiększenie wyświetleń
ogłoszenia przez kandydatów oraz
możliwość pozyskania większej ilości CV.

cena: 19zł

Logotyp
Umieszczenie logo firmy na liście
z ogłoszeniami. Jest to oryginalne
wyróżnienie na liście ofert. Wpływa
pozytywnie na budowanie wizerunku
firmy oraz zwiększenie
zainteresowanie ogłoszeniem.

cena: 49zł

Super oferta

Wyróżnienie ogłoszenia napisem
„Super oferta” oraz prezentacja
całego bloku w innym kolorze.
Zapewnia lepszą widoczność
wśród listy ofert oraz wzbudza
zainteresowanie potencjalnych
kandydatów.

cena: 39zł

Serwis Kariera - dodatki do ogłoszeń
Prezentowane dodatki znacząco poprawiają widoczność ogłoszenia, przez co trafia ono do
większego grona osób zainteresowanych poszukiwaniem pracy.

Polecane oferty
Ogłoszenie będzie widoczne
w bloku Oferty Dnia na stronie
głównej Kariera.dlastudenta.pl
oraz wyświetlane na górze listy
z ogłoszeniami w pierwszych
wynikach wyszukiwania.

cena: 99zł / 10dni

Blok promowany

Blok promowany znajduje na stronie głównej
serwisu praca zaraz pod wyszukiwarką, obok
bloku Polecane oferty. Ekskluzywna forma
promocji wizerunku firmy (prezentacja
wyłącznie jednej firmy). Można w nim
zamieścić zdjęcia, tekst lub animację.

cena: 189zł / 3dni

Serwis Kariera - dodatkowe formy
Oprócz publikacji ogłoszeń, proponujemy również dodatkowe formy wspierające rekrutację:
r

Profil Pracodawcy – zakładka Polecani Pracodawcy w działach Praca i Kariera
to indywidualnie stworzona strona zawierająca szczegółowe informacjie o firmie
i realizowanych programach Praktyk oraz prowadzonych obecnie rekrutacjach

r

Mailing – wysyłka do bazy naszych użytkowników/odbiorców

r

Kampanie wizerunkowe – kampanie banerowe na portalu

r

Publikacja artykułów sponsorowanych

r

Jesteśmy otwarci na działania niestandardowe – zapraszamy do kontaktu
w celu poznania Państwa potrzeb i zaproponowania indywidualnych rozwiązań

Naszym klientom proponujemy również Roczne Abonamenty
(profil firmy + wraz z możliwością publikacji nieograniczonej liczby ogłoszeń)
oraz indywidualnie dobrane Pakiety ograniczające koszty emisji.
Aby poznać więcej szczegółów i dopasować ofertę do Państwa wymagań
prosimy o kontakt bezpośrednio z działem Praca.
Jak zamówić - wejdź na stronę kariera.dlaStudenta.pl

Kontakt
Krzysztof Wargocki
praca@dlaStudenta.pl
krzysztof.wargocki@dlaStudenta.pl
Tel. 71 344 86 96, wew. 25
Kom. 602 180 580

