
Online 
Avancerat
49 995 kronor för att hitta de bäst lämpade kandidaterna.

Nowa presenterar

I den avancerade versionen av våra onlinepaket  
går vi på djupet och har som mål att leverera 
5-10 högst relevanta kandidater för den tjänst du 
annonserar. Med vår erfarenhet och kunskap  
inom rekryteringsannonsering hjälper vi dig att 
navigera i sociala medier och på ett kostnads-
effektivt sätt hitta dina kandidater på Facebook, 
Google och/eller LinkedIn.

•  Du når både de personer som aktivt söker 
arbete och de som inte gör det.

•  Mer exakt träff i målgruppen, du sparar  
pengar och slipper annonsera för döva öron. 

•  Unik möjlighet att identifiera rätt budskap för 
rätt målgrupp.

Det vi åstadkommer i vårt paket, är att vi med 
vår expertis letar upp grupperingar, målgrupper 
och individer som bör vara intresserade, och 
riktar ett budskap direkt mot dem. Vi varierar 
budskapet och vi är lyhörda så att det passar i 
en kontext, vi vill att mottagaren berörs och inte 
upprörs.

Pris: 49 995 SEK 

Kampanjperiod: 2–4 veckor. 
Inkluderar en job post på LinkedIn, period 30 dagar.
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Utifrån tjänstebeskrivningen definierar vi  
tillsammans målgrupper och specifika 
budskap för respektive målgrupp samt  
vägleder er i bildvalet.

Vi rekommenderar att ni länkar direkt till  
annonsen på er hemsida. På samma sida  
ska det helst gå att söka jobbet så att den  
sökande inte tappar intresset. Vi vill ha så få 
klick till action som möjligt. 

Kampanjen optimeras kontinuerligt då  
Nowa följer utvecklingen och skruvar  
på målgrupper, rubriker, bilder och texter. 

Beräknat antal besökare till tjänstens land-
ningssida varierar beroende på tjänst och 
målgrupp. Ibland fler, ibland färre. Det är dock 
inte antalet klick som styr resultatet utan målet 
är att leverera klick med hög kvalitet och  
relevans. Vårt mål är att de flesta av ansök-
ningarna skall komma från kandidater som är 
direkt intressanta för er.

Vid avslutad annonsering levererar vi  
uppföljning med statistik på antal klick  
och annonsexponeringar.

Så här 
funkar 
det.

Detta behöver vi från er:  
Länk till er landningssida och en fulltextannons samt logotyp och bild enligt specifikation nedan. 
Vi behöver även en rubrik på max 25 tecken och en kort text om tjänsten på max 75 tecken.  
För bäst möjlighet till bra resultat behöver ni tillåta Nowa att på Facebook bli sk ”sidannonsör” 
och på LinkedIn ge befogenhet att lägga ut ett annonsformat som heter ”Direct Sponsored 
Content”. Den typen av rättigheter som ges av er administratör på respektive sida gör att  
annonserna kan synas i nyhetsflödet i både Facebook och LinkedIn.
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Exempel annons på 
Facebook

Exempel annons på 
LinkedIn

SÅHÄR SER ANNONSERNA UT 
I MOTTAGARENS FLÖDE


