


Nie jesteśmy tablicą ogłoszeń

Jesteśmy serwisem, świadczącym kompleksowe usługi rekrutacyjne.

• Udostępniamy narzędzia, umożliwiające dotarcie do sprecyzowanej grupy 

odbiorców.

• Śledzimy i komentujemy zarówno zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń 

społecznych, przywołujemy orzecznictwo sądowe, opisujemy nowe trendy 

w zarządzaniu zasobami ludzkimi i psychologii pracy, doradzamy w spra-

wach szkoleń i testów kompetencyjnych, publikujemy aktualne informacje 

dotyczące płac.

FAKTY
W stosunku do poprzedniego miesiąca:

• odnotowujemy systematyczny wzrost liczby unikalnych użytkowników,

• 33% wzrost odwiedzin serwisu każdego miesiąca,

• 30% wzrost trwania odwiedzin strony,

• 80% wzrost odsłon serwisu,

• 90% wzrost czasu spędzonego na serwisie,

• współczynnik powracających odwiedzających na poziomie 87,5%,

• Nie ograniczamy się jedynie do polskiego rynku pracy, naszymi użytkownikami 

są również pracodawcy oferujący pracę na terenie całęj Unii Europejskiej.



Piszemy i doradzamy, jak z sukcesem zbudować wizerunek świadomego swo-

jej odpowiedzialności, znającego oczekiwania społeczne i rzetelnego pracodawcy,

a także jak pomóc szczęściu – będąc poszukującym zatrudnienia pracownikiem.

W naszym serwisie publikują znakomici eksperci i praktycy z dziedziny prawa 

pracy i rynku pracy. Najbardziej liczące się nazwiska w tej branży: prawnicy, psy-

cholodzy, specjaliści HR i dziennikarze są naszymi autorami.

Współpracujemy z największymi serwisami prasowymi w Polsce. Nasze tek-

sty publikowane są m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazecie 

Wyborczej, Wirtualnej Polsce, Obserwatorze Finansowym oraz w wydawnictwach 

Wiedzy i Praktyki.
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Nasz serwis dedykowany jest szczególnie do specjalistów oraz kadry menedżer-
skiej średniego szczebla, a także absolwentów uczelni wyższych, szczególnie 

technicznych. Do współpracy z nami szczególnie zachęcamy pracodawców, po-

szukujących kadr technicznych.

Profi l kandydata:



Ogłoszenie Ilość Okres/dni Cena netto

Zwykłe 1 14 60 zł

Pakiet 10/więcej 14 360 zł

Zwykłe 1 35 85 zł

Pakiet 10/więcej 35 720 zł

Wyróżnienie na str. głównej 120 zł

Zmiana daty publikacji 85 zł

Pakiet nielimitowany
6 miesięcy 1 200 zł

12 miesięcy 2 000 zł

Reklama Wymiar Uwagi Nowa cena

Billboard

750x100 cały serwis/1 miesiąc 150 zł

750x200 cały serwis/1 miesiąc 160 zł

980x100 cały serwis/1 miesiąc 180 zł

980x200 cały serwis/1 miesiąc 190 zł

750x100 wybrany dział 85 zł

750x200 wybrany dział 95 zł

980x100 wybrany dział 105 zł

980x200 wybrany dział 120 zł

Boksy śródtekstowy 1000 odsłon 180 zł

Pasaż usług aktywny link/14 dni 120 zł

Artykuł sponsorowany 600 zł

Prezentacja fi rmy 360 zł

Sponsor działu/sekcji 1 miesiąc 1 200 zł

Sponsor serwisu 1 miesiąc 3 600 zł

Baner śródtekstowy 300x250 jeden tekst/1 miesiąc 250 zł

Spot reklamowy 10–30 s
1 tydzień 400 zł

1 miesiąc 1 200 zł

Koszt przygotowania –  indywidualnie ustalany z klientem

Materiały do reklamy można przesyłać w formatach: .doc, .txt, lub w treści maila. Pliki grafi czne powinny mieć rozdzielczość 300 DPI. Gotowy projekt 
grafi czny powinien spełniać warunki: .eps, .ai, lub .tiff, kolory CMYK, wszystkie czcionki zmienione na krzywe.

KONTAKT:
Dział reklamy

e-mail: marketing@centrumrekrutacyjne.pl
tel: 503 102 697


