Mediepakker hos Ofir
for SPIA

Find dem, der ikke finder jer
Få ting kommer af sig selv. De rigtige ansøgninger er sjældent en af
dem. I dag hjælper klassisk jobannoncering tit og ofte ingenting, for
langt de fleste søger ikke aktivt job. De finder ikke jer, så I må finde

& SPIFO

dem. Hos Ofir tilbyder vi intelligent målrettet annoncering i Danmarks
bredeste udvalg af digitale og sociale medier. Vi opsøger med andre
ord de helt rigtige kandidater til jer.

Eksponeringer i gn.snit:

Eksponeringer i gn.snit:

Eksponeringer i gn.snit:

Eksponeringer i gn.snit:

4.800

14.200

28.800

42.700

MINIMUM

MEDIUM

PREMIUM

PREMIUM+

Ofirs basispakke. Er ofte
kun tilstrækkelig ved
mange jobsøgende.

Egner sig godt til
stillinger, der kræver
lidt mere eksponering.

Særligt velegnet til
specialiserede stillinger,
eller hvis udbuddet er
lavt.

Målrettet de helt
specialiserede stillinger
inkl. ledere.

Din pris

Din pris

Din pris

Din pris

1.495,-

2.696,-

4.046,-

6.296,-

Normalpris 1.995,-

Normalpris 2.995,-

Normalpris 4.495,-

Normalpris 6.995,-

Målrettet sponsoreret kampagne
på Facebook og Messenger.*
Målrettet sponsoreret kampagne
på Instagram.*
Målrettet sponsoreret kampagne
på LinkedIn.
Publicering på Ofir.dk og
udsendelse blandt 300.000+
jobagent modtagere.**
Topplacering på Ofir.dk med en
fremhævet Profilannonce.
Jobmatch. Jobannoncen udsendes
til særligt godt matchende
kandidater.
Bannerplacering. Promovering på
forsiden af Ofir.dk.
Publicering på Jobnet.dk til aktivt
jobsøgende.
Pakkepris for op til 35 dage online på Ofir.dk ***
– fratrukket 10% rabat på Medium, Premium og Premium+

* Budgetterne på Facebook, Messenger og Instagram kampagnerne vil øges, hvis der købes en større pakke – jo større budget, jo flere relevante profiler får vist annoncen.
** De annoncer, Ofir publicerer, bliver som hovedregel også vist på andre jobportaler efterfølgende, herunder Jobnet.dk.
*** De 35 dage online på Ofir gælder fra den dato, hvor annoncen indrykkes. Færre dage kan også vælges.
Priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for ændringer i pakkesammensætning og pris.
Priserne er gældende pr. november 2020

Gladsaxe Møllevej 28,

E-mail: salg@ofirjob.dk

2860 Søborg

www.ofir.dk/btb

den opsøgende jobportal

November 2020

Telefon: 39 57 78 66

Ram de bedste kandidater
i dit område

Din jobannonce

Step1 - Jobannoncen
• Jobannoncen på Ofir.dk eksponeres over for vores
500.000+ månedlige besøgende og vores 300.000+
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.

Publiceres på

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

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.
• 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%.

Eksempel på SoMe kampagne

Ekspo
ner
i gn.s inger
nit *:

25.00

0

Step 3 - Kandidaterne
• Kombinationen af annoncering på jobportal og
annoncering på sociale medier gør, at jobannoncen
rammer hele målgruppen af relevante kandidater i det
geografiske område, I søger medarbejder til.
• Det betyder for jer, at kvalificerede kandidater, der ellers
aldrig ville have set jobbet, ser det næste gang de er
på Facebook, Messenger, Instagram og/eller LinkedIn.

* Gennemsnit eksponeringer af jobannoncen på sociale medier
ved en Premium+ mediepakke.

den opsøgende jobportal

Medier til jobannoncering

• Annoncen oprettes med relevant billede, og der defineres en
målgruppe af egnede kandidater

• Annoncen vises i kandidatens nyhedsfeed på Facebook og i
Messenger-app’en

• Ofirs viden og data om målgrupper gør, at annoncen rammer de
helt rigtige kandidater

• Annoncen bliver vist flere gange overfor de kandidater, der allerede

• Verdens største professionelle netværk
• Annoncen vises i kandidatens nyhedsfeed med relevant billede
• Annoncen målrettes, så den kun rammer egnede kandidater til
netop denne stilling

• Særligt effektivt til at tiltrække kandidater indenfor de faggrupper,
der typisk bruger LinkedIn

har vist interesse ved at klikke på annoncen

• En af Danmarks førende jobportaler med over 500.000 besøgende
per måned og 300.000 jobagenter

• Annoncen oprettes med relevant billede, og der defineres en
målgruppe af egnede kandidater

• Målrettede Jobmatch emails der rammer de helt rigtige kandidater

• Annoncen vises i kandidatens nyhedsfeed på Instagram

• Fremhævet topplacering i søgninger for yderlig eksponering

• Ofirs viden og data om målgrupper gør, at annoncen rammer de

• Placering på forsiden af Ofir.dk for yderlig eksponering

helt rigtige kandidater

• Annoncen bliver vist flere gange overfor de kandidater, der
allerede har vist interesse ved at klikke på annoncen

den opsøgende jobportal

