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Med hjälp av Online bas ökar ni synligheten  
i sociala medier i samband med rekrytering.  
Vi ser till att er tjänst syns tillsammans med er 
logga på exempelvis Google, Facebook och 
LinkedIn. 

Med några enkla knapptryckningar kan vi 
hjälpa er att navigera i sociala medier och  
hitta ett träffsäkert komplement till er plats-
annonsering.

Ni når både passivt och aktivt sökande och 

dessutom når ni målgruppen kostnads- 
effektivt med Online bas.

Vi exponerar er tjänst mot tänkbara kandidater 
i tre av paketets onlinemedier. Beroende på 
vilken tjänst ni vill höja anpassar vi paketet. 

Vi gör det så enkelt som möjligt att ansöka. 
Ju krångligare väg till ansökningssidan, desto 
större bortfall av trafik. Därför länkar vi direkt 
till annonsen på er hemsida, helst ska det gå 
att söka jobbet redan där.

Plats- 
annonsering 
Online bas.
 1 995 kronor som ökar er synlighet på internet.

Nowa presenterar

Detta behöver vi från er: Länk till er landningssida och en fulltextannons. Sedan fixar vi resten!



Exempel på statistik, online bas
Tjänst     Medie   Visningar Klick  
Säljare     Google Adwords 1 768  12   
     Facebook  3 116  34   
     Linkedin  3 274  7

Produktutvecklare   Facebook  10 907  64    
      Linkedin  13 875  16 

Kundmottagare   Google Adwords 7 082  44   
      Facebook  6 119  70 

Försäljningschef   Google Adwords 11 982  50   
      Linkedin  9 112  28 

Enhetschef/chefssjuksköterska Google Adwords 14 528  137   
      Facebook  11 074  85 

Biträdande verksamhetschef  Facebook  9 992  107  

Distriktschef    Facebook  14 543  86 
      Linkedin  17 140  28 

Teknisk säljare    Facebook  18 788  98   
      Linkedin  19 598  10  

Business Analyst   Linkedin  20 964  35  

Produktionschef   Linkedin  21 117  23  

Sjuksköterska    Facebook  9 131  166

Generellt kan vi säga en sak, online bas ger 
ett väldigt bra resultat med tanke på den låga 
kostnaden. Att 50-100 personer klickar på 
din annons för 1 995 kronor är väldigt kost-
nadseffektivt med tanke på att annonserna 
endast visas för en specifik målgrupp som är 
positionerad efter tjänstens kriterier. 

När man ser på statistiken för tjänsterna är det 
viktigt att vara medveten om att antalet klick 
kan variera. Dels beroende på hur stor del 
av budgeten som läggs på respektive medie, 
men även tidspunkt, vilken tjänst det är och 
rena tillfälligheter kan påverka resultatet.
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