
Oferta narzędzi rekrutacyjnych 

serwisu Praca w portalu dlaStudenta.pl
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             Skuteczna rekrutacja o dużym zasięgu

DlaStudenta.pl  to obecnie największy portal studencki w Polsce co 
miesiąc  odwiedza  nas  ok.  1,3  miliona  studentów, absolwentów, 
głównie  młodych  ludzi  z  całej  Polski.  generując  ok 10  ml  odsłon. 
Serwis  Praca  i  Praktyki  od  7  lat  specjalizuje  się
w internetowej rekrutacji pracowników i Praktykantów oraz 
kształtowaniu wizerunku pracodawców.
Z  naszych  usług  korzystają  m.in.  KPMG,  BZWBK,  Decathlon, 
IKEA, Amrest, Lukas Bank, McDonalds,  Danone oraz kilka tysięcy 
firm reprezentujących różne branże i segmenty rynku. docieramy do 
szerokiej grupy młodych profesjonalistów – zainteresowanych  aktywnym 
rozwojem  kariery  zawodowej  jako  pracownicy,  praktykanci,  a 
także stażyści.

Dlaczego warto skorzystać z Abonamentu 
i związać się z nami na dłużej

 
• Budowanie Marki Pracodawcy wśród naszych użytkowników
• Określona grupa docelowa studenci i  absolwenci
• Nielimitowana ilość ogłoszeń w pakietach
• Dedykowany Opiekun Klienta 
• Otwartość na działania niestandardowe
• Dodatkowe rabaty i promocje
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Trzy ogłoszenia rekrutacyjne do wyboru ↓

Porównanie ogłoszeń rekrutacyjnych

Efekt (10 dni) Efekt PLUS (14 dni) Efekt PRESTIŻ (14 dni)

Wygląd →
Ogłoszenie w szacie 
graficznej serwisu 

Ogłoszenie w szacie graficznej 
serwisu Praca oraz możliwość 
dodania nieaktywnych odnośników 
WWW

Indywidualna szata graficzna 

● możliwość dodania logo firmy, zdjęć oraz grafik
● możliwość formatowania czcionki i układu tekstu 

(zgodnie ze standardami tworzenia stron WWW)
● umieszczenie do 3 aktywnych odnośników WWW

Wyróżnienie →
Dobra widoczność na liście innych 
ofert poprzez  dodanie za nazwą 
stanowiska „Polecamy”

Doskonała widoczność na liście innych ofert poprzez:

● pogrubienie nazwy stanowiska
● dodanie za nazwą stanowiska zwrotu „Super Oferta!”

Promowanie →

Strona główna portalu – losowe 
wyświetlanie nazwy stanowiska, 
jako bezpośredni link do Państwa 
oferty

Strona główna portalu dlaStudenta.pl – losowe 
wyświetlanie logo oraz nazwy stanowiska w bloku Praca, 
jako bezpośredni link do Państwa oferty.

Wszystkie strony serwisu Praca – stała prezentacja logo 
oraz nazwy stanowiska w doskonale widocznym module, 
położonym nad listą innych ofert pracy

Odświeżanie →
Możliwość dwukrotnego przesunięcia daty emisji 
ogłoszenia „na dziś”, co gwarantuje zwiększenie liczby 
wyświetleń przez potencjalnych kandydatów

   od 0 zł                             od 9 zł                                       od 59 zł
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Prezentacja ogłoszeń na stronie głównej serwisu Praca/Praktyki 

Lista wszystkich ofert pracy
Najbardziej wyróżnionym ogłoszeniem jest Efekt Prestiż (1), ponie-
waż posiada pogrubioną nazwę stanowiska i wyeksponować-no-
wany zwrot Super Oferta. Ogłoszenie  Efekt Plus  (2), wyróżnione 
jest za pomocą Polecamy . W przypadku ogłoszenia Efekt (2) nie 
stosowane jest wyróżnienie.

Polecane oferty pracy
Specjalny  blok  prezentujący  ogłoszenia 
Efekt Prestiż. W jego obrębie wyświetlo-
ny zostanie  moduł  z  Państwa logo oraz 
nazwą stanowiska, jako bezpośredni link 
do  ogłoszenia.  Blok  jest  doskonale  wi-
doczny  i  pojawia  się  na  stronie  głównej 
serwisu Praca, jak również na wszystkich 
pozostałych stronach.



Cennik publikacji pojedynczych ogłoszeń zakładka Praca i Praktyki 

Serwis Praktyki

TYP Efekt Efekt Plus Efekt Prestiż

Wszystkie lokalizacje 39 zł 69 zł 100 zł

Serwis Praca

TYP Efekt Efekt Plus Efekt Prestiż

Wrocław 39 zł 79 zł 199 zł

Warszawa, Poznań, Kraków 19 zł 49 zł 99 zł

Pozostałe miasta* Bezpłatnie 19 zł 59 zł

Ogłoszenie Ogólnopolskie 56 zł 99 zł 250 z

*)  Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Katowice,Łódź, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Toruń, Zabrze,

Zielona Góra

W przypadku  zainteresowania standardowymi Pakietami  proponujemy rabaty w uzależnione od ilości wykupionych 
ogłoszeń. 

Pakiet 10 ogłoszeń – rabat 8%
Pakiet 20 ogłoszeń -  rabat 15%
Pakiet 30 ogłoszeń – rabat 20%
Pakiet 50 ogłoszeń – rabat 35%

W celu zamówienia lub dostosowania wielkości Pakietów do Państwa potrzeb  zapraszam do kontaktu z serwisem.  
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           Roczne  Abonamenty i Pakiety

Nowością w naszej ofercie są roczne Pakiety i Abonamenty z nieograniczoną ilością ogłoszeń i emisją Profilu 
Pracodawcy. Pozwalają one na skuteczną komunikację z potencjalnymi kandydatami przez 12 miesięcy w roku, dając 
możliwość budowy marki firmy oraz zaprezentowania się jako ciekawy pracodawca. Pakiety są idnywidalnie 
dostowywane do potrzeb klienta  poniżej przykładowy Abonament w wersji Efekt Prestiż 

Oprócz ogłoszeń, proponujemy również dodatkowe formy wspierające rekrutację:

Stworzenie Profilu Pracodawcy, to możliwość przedstawienia swojej firmy szerokiemu gronu odbiorców 
portalu dlaStudenta.pl

Mailing do bazy użytkowników
Kampanie wizerunkowe – kampanie banerowe na portalu
Publikacja artykułu sponsorowanego
Jesteśmy otwarci na działania niestandardowe – zapraszamy do kontaktu w celu poznania Państwa potrzeb i 

zaproponowania indywidualnych rozwiązań.

Podane w ofercie ceny, są wartościami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT
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•  Emisja Profilu Firmy - zakładka Polecani Pracodawcy  w działach Praca i Praktyki możliwość umieszczenia                       
    szczegółowych informacji o firmie i realizowanych programach Praktyk oraz prowadzonych obecnie rekrutacjach

•  Publikacja nieograniczonej ilości ogłoszeń dotyczących Pracy  i Praktyk w wersji Efekt Prestiż 
   (14 dni emisji w szacie graficznej Pracodawcy) 

•  50 000 odsłon Rectangle 300x250 px w dziale Praca 

•  Publikacja Artykułu Sponsorowanego wyświetlanego na stronie głównej portalu jak i w dziale Praca w sekcji                    
    czytelnia

Pakiet Kariera (Praktyki, Staże, Praca) wersja Efekt Prestiż         

Koszt rocznej emisji  6500 zł 6 miesięcy  emisji  3900 zł 

http://praca.dlastudenta.pl/pracodawcy/


Kontakt z nami

Krzysztof Wargocki
serwis  praca

   E-mail: praca@dlastudenta.pl          k  rzysztof.wargocki@dlastudenta.pl  

   Tel. 071 344 86 96, wew. 25

   Kom. 0 602 180 580

   Kontakt w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00

   Wydawca portalu:  Mind Media sp. z o.o. ul. Świdnicka 19, pok. 304  50-066 Wrocław

                          Dlastudenta.pl - Zaufało nam już wiele firm
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