
Vi vet var din  
målgrupp finns
Möjligheterna att synas online är många och fallgroparna oändliga.  
Vår erfarenhet och rådgivande roll innebär att du kan lita på att vi  
endast rekommenderar det som ger dig störst nytta. 

För att skapa lite ordning i denna djungel har vi tagit fram några paket 
för rekrytering i sociala medier. 

ONLINE BAS ONLINE PLUS ONLINE STOR
4 995 kronor

Linkedin Job Post Premium  
(premium jobb)

Sponsrad platsannons på Linkedin.  
Jobbannonsen visas för de Linkedin-medlemmar 
som matchar profilen i annonsen. 

Annonsen visas för rätt kandidat på följande platser:

•   Under jobbfliken på Linkedin

•   I nyhetsflödet

•   Via veckovisa matchningsmejl

•   Push-notis från Linkedinappen  
(om medlemmen har aktiverat detta)

•   På företagets profil under jobbfliken

14 995 kronor

Innehållet i Online Bas samt målgrupps- 
inriktad annons i kanaler som: 
Facebook, Linkedin, Instagram,  
YouTube, Google och Snapchat

Här når du även de som inte aktivt söker jobb 
genom träffsäker målgruppssegmentering som 
matchar jobbprofilen.

En annons med en bild eller film, rubrik, text- 
innehåll och kontaktknapp, som leder direkt till 
platsannonsen på din site. Annonsen visas i mål-
gruppens nyhetsflöde. Lämplig kanal väljs utefter 
målgrupp. 

En Online Plus-kampanj kan innehålla  
annonsering på en eller två plattformar. 

Extra mediaköp kan läggas till en Online Plus 
-kampanj i 5 000 kronors budgetintervaller.

Från 29 995 kronor

Online Plus för extra utmanande rekryteringar.

Mer avancerade kampanjer som kräver  
exempelvis större räckvidd eller  
bearbetning i flera olika plattformar,  
kanske med specialistinriktningar. 

En Online Stor kan innehålla:

•   Samlingskampanj för flera tjänster inom  
samma kategori

•   En serie av annonser för samma tjänst  
som byts ut under kampanjperioden

•   Annonsering i fler än två kanaler

•   Dubbel annonsperiod för  
Linkedin Premium Post

•   Sponsring av Facebookgrupper

•   Annonsering i digitala specialistnätverk

I alla paket ingår uppföljning med redovisning av statistik på räckvidd, visningar, antal direktansökningar, klick, CTR:er  

och andra variabler som kan vara relevanta för varje unik kampanj. Självklart tittar vi på varje enskilt uppdrag och  

skräddarsyr kampanjer utefter dina specifika rekryteringsbehov. Välkommen att kontakta oss för en personlig medierådgivning!
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