Jobkampagner og priser

Premium+

Medium

Premium

14.200 eksponeringer i gns.

28.800 eksponeringer i gns.

42.700 eksponeringer i gns.

3.495 kr. eks. moms

5.495 kr. eks. moms

7.995 kr. eks. moms

Facebook og Messenger: Målrettet jobannoncering
Instagram: Målrettet jobannoncering
LinkedIn: Målrettet jobannoncering
Ofir: Jobannonce på ofir.dk, som har 500.000
månedlige besøgende
Ofir: E-mail udsendelse til relevante kandidater i vores
Kandidatdatabase, som tæller 330.000+ personer
Ofir: Topplacering indenfor jobbets kategori
Ofir: Ekstra e-mail til særligt interessante kandidater
Jobnet: Annnonce Jobnet.dk (frivilligt)

Priserne inkluderer 35 dages annoncering på ofir.dk
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24. marts 2021

Ram de bedste kandidater i dit område
Step 1 - Jobannoncen
•

•

•
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Jobannoncen på Ofir.dk eksponeres over for vores
500.000+ månedlige besøgende og vores
330.000+ jobagentmodtagere.
Ud fra bl.a. jobtitel, kompetencer, branche og
geografi opretter vi relevante søgekriterier på
jobannoncen, så den findes af de rette
jobsøgende kandidater på Ofir.dk og via Google.

Step 2 - SoMe kampagne til hele målgruppen
•

Ofir er markedsledende på SoMe annoncering
inden for jobannoncering. Vores team af
marketing specialister målretter din jobannonce
til relevante kandidater på sociale medier ud fra
kriterier som titel, kompetencer, branche og
geografi.

Din jobannonce rammer hermed de ledige og
aktivt jobsøgende kandidater - 10% af
målgruppen.

På den måde rammer vi kandidater på sociale
medier, der ikke aktivt leder efter nyt job på
jobportaler. Det er langt størstedelen af
målgruppen af dine kvalificerede kandidater hele 90%.

Job publiceres på ofir.dk

Markedsføres på SoMe

24. marts 2021

•

Dit udbytte
Vi har gjort det til vores
spidskompetence at opsætte og
målrette vores kunders
jobannonceringskampagner på
Facebook, Instagram og LinkedIn,
sådan så de rammer og tiltrækker
flest mulige relevante kandidater.
Lader du os stå for din
jobannoncering, får du både
marketing- og dataspecialister ind
over din jobannonces performance
på sociale og digitale medier. På
den måde sikre vi os, at du får flest
kvalificerede ansøgere til din ledige
stilling – hurtigt og effektivt.

