
op onze website Reclamemogelijkheden              
Wij bieden u de mogelijkheid tot adverteren op onze website. De advertentie blift een week of 

langer zichtbaar, afhankelijk van uw pakket. Hieronder lichten wij de mogelijkheden toe met 

betrekking tot de diverse locaties binnen de website.

.nlpracuj +31(0) 6 14 21 29 12  |  +31(0)6 26 27 61 16reklama@pracuj.nl



 tussen job advertentiesBanner

.nlpracuj

Twoja reklama

Banner tussen job advertenties

750 x 130 px

Uw banner wordt na iedere 5e vacature op de zoekresultatenpagina getoond.



Banner grootte 750 x 130 px

 € 200 ,- excl. BTW per week



Pakketten

Contact

Starter
/maand300€

Reclame in de footer

Maandelijks rapport

Opgenomen in de nieuwsbrief

Post op Pracuj.nl fanpage

Gesponsord artikel

Contact

Expert
/maand800€

Reclame in de footer

Maandelijks rapport

Opgenomen in de nieuwsbrief

Reclame in de zijbalk

Ontwerp van uw banners

Reclame tussen vacatures

Post in onze facebook groepen

Post op Pracuj.nl fanpage

Gesponsord artikel

Contact

+Basic
/maand550€

Reclame in de footer

Maandelijks rapport

Opgenomen in de nieuwsbrief

Reclame in de zijbalk

Ontwerp van uw banners

Het is voordeliger om te adverteren met een van onze pakktten!

prijzen zijn excl.BTW



op maatAanbod 
Weet u niet zeker welke pakket of advertentie geschikt is voor uw product of dienst?


Spreken u onze pakketen niet aan?



Neem gerust contact met ons op     en samen kijken wij wat de beste advertentiemethode


is voor u en uw potentiele klanten!



Contact

+31(0) 6 14 21 29 12

+31(0) 6 26 27 61 16
reklama@pracuj.nl



zijbalkBanner in een 
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Reclame in een 
zijbalk

250 x 250px

Uw advertentie wordt weergegeven op subpagina’s waar uw doelgroep zich bevindt. Onder andere 

de zoekresultatenpagina of de dashboard.



Banner grootte 250 x 250 px

 € 150 ,- excl. BTW per week



footer elke 
subpagina

Banner in de  zichtbaar op 

.nlpracuj

Reclame in de footer
1920 x 600px

Uw banner wordt in de footer op elke pagina getoond. Ook de startpagina.



Banner grootte 1920 x 600 px

 € 180,- excl. BTW per week



artikelGesponsord 
Uw artikel wordt weergegeven in de sectie ‘Populaire artikelen’, daarnaast wordt hij in de supagina 

‘Tips en nieuws’ getoond.


De artikel wordt ook in onze Facebook groepen gepubliceerd, met een bereik van meer dan 


15.000 personen.
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Gesponsord artikel

 € 400,- excl. BTW per week


