Produktpaket | StepStone
BAS – 5 900 kr
Platsannons på StepStone i alla kanaler (60 dagars publicering), exponering på Blocket.se samt
relevanta partnersajter, utskick till jobbevakare och sökordsoptimering
BREDD – 7 900 kr
Alla fördelar med Bas, plus ökad synlighet och räckvidd åt din annons genom exponering av på Omni
samt Veckans Jobb på StepStone i en vecka. Publicering och full kundservice ingår
5% fler ansökningar än Bas
SPRIDNING – 12 900 kr
Alla fördelar med Bredd, plus förstärkt spridning via en extern bannerkampanj som garanterar din
annons 400 extra besökare från Sveriges största sajter där de passiva kandidaterna befinner sig 25%
fler ansökningar än Bas
PREMIUM SPRIDNING – 16 900 kr
Alla fördelar med Bredd, plus förstärkt spridning via en extern bannerkampanj som garanterar din
annons 800 extra besökare från Sveriges största sajter där de passiva kandidaterna befinner sig 40%
fler ansökningar än Bas
PREMIUM RIKTAD – 16 900 kr
Alla fördelar med Bredd, plus en skräddarsydd medieplan gjort av sociala medier-experter som
ökar träffsäkerheten mot din specifika målgrupp. Du når kandidaterna i deras ”egna” intresseforum på
sociala medier och i nischade forum, öppna som stängda. Vi garanterar 50 extra besökare samt viral
spridning
BLOCKET JOBB KOMBO – från 7 900 kr
Få förstärkt spridning och bättre effekt på dina annonser genom att även synas på Blocket Jobb – en
av Sveriges största jobbsajt. Alla våra produktpaket finns i kombovarianter

Tilläggsprodukter | StepStone
PREMIUM TOPP 3 – FRÅN 19 900 kr
För dig som har ont om tid sköter vi allt från platsannonsering, mottagning av ansökningar och
rankning av kandidater till initiala intervjuer med de bästa. Topp 3 erbjuds i två versioner Screening och Selektering (19 000 kr resp. 29 900 kr)
DIRECT E-MAIL OFFER – FRÅN 8 900 kr
Stärk ditt arbetsgivarvarumärke genom att skicka ett målgruppsanpassat email till relevanta
jobbevakare exklusivt i 30 dagar och få en utförlig resultatrapport

