
w naszym serwisieOferta reklamowa 
W naszym serwisie dajemy możliwość promocji w specjalnie przygotowanych do tego miejscach, 

emisja reklamy może trwać tydzień lub dłużej. Poniżej znajdziesz opis poszczególnych miejsc gdzie 

może znaleźć się Twoja reklama.
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pomiędzy ogłoszeniamiBaner 

.nlpracuj

Twoja reklama

Reklama miedzy ogłoszeniami

750 x 130 px

Baner pojawia się w rotacji co 5 ogłoszeń na podstronie z wynikami wyszukiwania ofert pracy.


Baner o rozmiarach 750 x 130 px  

200€ excl.BTW / tydzień



pasku bocznymBaner w 
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Reklama w 
sidebarze

250 x 250px

 Twoja reklama będzie umieszczona na podstronach dopasowanych do odbiorcy. 


Miedzy innymi w wynikach wyszukiwania czy profilu użytkownika.


Baner o rozmiarach 250 x 250 px statyczny  

150€ excl.BTW / tydzień



na każdej podstronieBaner w stopce 
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Reklama w stopce
1920 x 600px

Baner reklamowy widoczny w stopce na każdej podstronie naszego serwisu.
 

Baner o rozmiarach 1920 x 600 px statyczny  

180€ excl.BTW / tydzień



sponsorowanyArtykuł 
 Twój artykuł będzie wyróżniony na stronie głównej w sekcji “Popularne artykuły” 

oraz na podstronie “Porady i aktualności”.


Artykuł zostanie również opublokowany w naszych grupach na Facebooku  

(zasięg ok 15000 odbiorców polskich)
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Artykuł sponsorowany

400€ excl.BTW / miesiąc emisji



Pakiety

Kontakt

Starter
/mies300€

Reklama w stopce

Miesięczny raport

Wzmianka w newsletterze

Post na fanpage Pracuj.nl

Artykuł sponsorowany

Kontakt

Expert
/mies800€

Reklama w stopce

Miesięczny raport

Wzmianka w newsletterze

Reklama w sidebarze

Projekt graficzny banerów

Reklama pomiedzy ogłoszeniami

Post na grupach Pracuj.nl

Post na fanpage Pracuj.nl

Artykuł sponsorowany

Kontakt

+Basic
/mies550€

Reklama w stopce

Miesięczny raport

Wzmianka w newsletterze

Reklama w sidebarze

Projekt graficzny banerów

Korzystniej reklamować sie z jednym z naszych pakietów! 

ceny podane excl.BTW



miaręOferta szyta na 
Nie jesteś pewien, który baner jest odpowiedni do reklamy Twojego produktu lub usługi? Nie 

przemawiają do Ciebie pakiety, które przygotowaliśmy? 





Skontaktuj się z nami i wspólnie ustalimy najlepszy sposób reklamy odpowiedni zarówno dla Ciebie 

jak i dla odbiorców.




Kontakt

+31(0) 6 14 21 29 12

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


