Annoncesalg

Find din nye medarbejder
via Kristeligt Dagblad og kirke.dk
Få de rette kandidater
Fokusér din jobsøgningsproces med Kristeligt Dagblad
og spar penge, tid og kræfter. Vi tilbyder nu en jobpakke, som giver dig adgang til et målrettet ansøgerfelt.
Samtidig sikrer vi, at du når bredt ud med den rette
eksponering. Det gør vi med indrykninger i papiravisen,
som har ca. 100.000 læsere, suppleret med visninger på
vores hjemmeside, der ses af flere end 800.000 brugere
hver måned.
Vælg selv: Guld- eller sølvpakke
Begge pakker giver to indrykninger i papiravisen for
kun én annonces pris. Vælger du guldpakken, får du
dertil mulighed for at eksponere dine budskaber i en
bannerkampagne over for vores brugere. Skulle du, mod
forventning, ikke være helt tilfreds med ansøgerfeltet i
første omgang, giver guldpakken dig en ny mulighed,
uden beregning. Det kalder vi indrykningsgaranti.
Find din kommende medarbejder online
Muligheden for, at den rette kandidat kan finde din
stillingsannonce på k.dk, har aldrig været bedre:
• Med en bannerkampagne på k.dk og på kirke.dk kan
du skille dig ud fra mængden.
• Vores online jobmarked er blevet optimeret til tablets
og smartphones.
• Der henvises desuden til din onlineannonce onsdag
og fredag i papiravisen under ”Stillinger på k.dk/job”.
Vi hjælper gerne med produktionen af din stillingsannonce. Det koster kun kr. 1,- pr. mm. Du skal blot
sende annonceteksten til: annonce@k.dk senest tre
hverdage før 1. indrykning, så sender vi et forslag til din
endelige godkendelse. Vi hjælper også gerne med opsætningen af banner-annoncer. Det koster 500 kr. pr. banner.
Mindsteformatet for jobannoncer i avisen er 260 mm –
fx b: 86 mm x h: 140 mm.
Få en uforpligtende snak om dine muligheder.
Kontakt medierådgiver
Maria E. Jensen på 31 55 93 92.

I avisen:
To indrykninger under
‘Officielle stillinger’.
Annonce: b: 86 mm x h: 140 mm
ca. 100.000 læsere

Mobil-link:
Link til jobannoncer
på k.dk og kirke.dk

Avis-link:
Link til k.dk/job
i printavisen

Jobmarked online:
Link til k.dk/job
i printavisen

Bannerkampagne:
120.000 visninger på www.k.dk og kirke.dk
Over 800.000 mdl. brugere

Vælg guld- eller sølvpakke
VPAKKEN
SØL

DPAKKEN
GUL

To indrykninger i papiravisen
under ‘Officielle stillinger’
(onsdag og fredag)

To indrykninger i papiravisen
under ‘Officielle stillinger’
(onsdag og fredag)

Avis-Link
Mobil-Link
KD-Jobmarked + kirke.dk online
Nyhedsbreve

kr. 9.300,-*
Kristeligt Dagblad · Annoncesalg · Vimmelskaftet 47 · 1161 København · Telefon 33 48 05 00 · annonce@k.dk

Avis-Link
Mobil-Link
KD-Jobmarked + kirke.dk online
Nyhedsbreve
Jobbanner + 120.000 visninger
Indrykningsgaranti

kr. 12.500,-*

*Priserne er ekskl. moms, opsætning og
bannerproduktion og gælder for annoncer
i formatet b: 86 mm x h: 140 mm

