Gäller från 1 januari

Prislista 2018
DN JobbKarriär & Utbildning
Valfritt format DN.Jobb/Platsmarknaden
Minimiformat 200 spaltmm. Minimihöjd 60 mm.

Förmånsformat
Satsyta mm

250 x 360

250 x 180

250 x 120

250 x 90

Pris SEK

250 500

135 700

91 500

68 600

Satsyta mm

124 x 360

124 x 180

124 x 120

124 x 90

Pris SEK

135 700

68 600

49 704

37 278

Kronor per spaltmm.......................................................................................109 SEK
Platsannonspaket
Första
införandet till
ordinarie eller
avtalat pris

Andra
införandet
50% rabatt

Tredje
införandet
80% rabatt

+

utan extra
kostnad

DN.din karriär - Digital platsannons
En digital platsannons hos oss innebär att er tjänst läggs upp och blir synlig
i inropare på DN.se - startsidan, Ekonomi, Kultur och Sthlm samt sökbar
på DN.din karriär under 30 dagar. Vi behöver en URL-länk till tjänsten
eller ett oformaterat Word-manus och logotype i formatet JPG eller PNG,
sparad för webb.
Pris ................................................................................................................... 6 900 SEK
När du platsannonserar i papperstidningen ingår publicering av 1 tjänst på
DN.din karriär (jobb.DN.se) utan extra kostnad.
Garantipaket - DN.din karriär + banner desktop och mobil
För att ytterligare förstärka exponeringen av er specifika tjänst lägger
vi dessutom upp den i en banner i två format som sprids ut runt om på
DN.se i både desktop och mobil.
Ni bygger varumärke och exponeras för DNs målgrupp samtidigt som vi
garanterar minst 100 riktiga genomläsningar av er platsannons.
Pris ................................................................................................................... 11 800 SEK
Executive – Chefsrekrytering
Två annonser – en på ekonomisida och en i DN Jobb platsmarknaden.
Båda annonserna ska vara införda inom 7 dagar.
Format

Ekonomi, M52B
DN Jobb, tors el sön

Satsytav mm

251 x 65
250 x 65

Pris SEK

79 044

(ord. 128 642)

Kulturpaket
Två annonser – en i Kulturdelen och en i DN Jobb platsmarknaden. Båda
annonserna ska vara införda inom 7 dagar.
Format

Kulturdelen, M22
DN Jobb, tors el sön

Satsyta mm

98 x 88
92 x 90

Pris SEK

35 316

(ord. 46 087)

Målgruppsstyrd rekrytering på sociala medier
DN.din karriär i samarbete med Notitio Talent Sourcing
Omfattande datainsamling från flertalet olika databaser, offentliga register
och sajter möjliggör skapandet av skräddarsydda kandidatmålgrupper.
Informationen hämtas och struktureras upp så att vi kan identifiera
kompetens och arbetslivserfarenhet, på personnivå. Vi läser igenom
tjänstebeskrivningen och matchar den med rätt kompetens, erfarenhet
och intresse. Vi når sedan dessa personer på Facebook och Instagram.
Paketpris (ord. 21 900 SEK) ..............................................................14 800 SEK

Reklamskatt inräknad, moms tillkommer

Annonsbokning och materiallämning
Senast kl 12.00 två vardagar före införingsdag. Vid avbokning därefter
debiteras 50% av annonskostnaden.
Färdigt material laddas upp via http://annonsinskick.DN.se döpt till
annonsörsnamn samt införingsdatum alternativt materialnummer från
bokningsbekräftelsen.
Spaltbredder Eftertext, 8 spalter

2 spalter 61 mm
3 spalter 92 mm

4 spalter 124 mm
5 spalter 155 mm

6 spalter 187 mm
8 spalter 250 mm

Förstärk med fler kanaler – få en kraftfull mediemix
Kombinera DN i print med våra andra kanaler; DN.se, DN i mobilen och
surfplattan samt addera sociala medier som kommunikationskanaler.
Vi kan utifrån behov och specifika målgrupper erbjuda lösningar som:
• ger ökad räckvidd, når många
• kan sikta skarpt genom skräddarsydd matchning av specifik tjänst mot
vald målgrupp
• ge ökad frekvens, i olika miljöer, olika tider på dygnet
Med DNs helhetslösning når man både passiva kandidater och aktivt
jobbsökande samtidigt som man bygger ett starkt arbetsgivarvarumärke.
Ring oss så berättar vi gärna mer!
För bokning och mer information
08-409 345 40 eller mejla till plats@dn.se

