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A Handbook olyan, mint egy e-book színesebb verzióban. Ezzel az
ajándékkal háláljuk meg, ha valaki beregisztrál a rendezvényre.

Célunk, hogy plusz tartalmat adjunk a regisztrálóknak olyan
szakmai anyagokkal, amelyekkel felkészülten érkezhetnek a
JOBVERSE Állásbörzére. A megjelenő cégek már a kommunikációs
kampány során magukra irányíthatják a figyelmet, így az elsők
között szólíthatják meg a regisztráltakat.

A regisztrálók megtudhatják a legfontosabb információkat a
rendezvényről. – Mutasd be a cégednél folyó magas színvonalú
szakmai munkát, illetve hogy miért és kinek érdemes hozzátok
csatlakozni!

Szakmai tartalmat is elhelyezünk az online kiadványban. – Adj
tippeket a résztvevőknek a sikeres állásbörze-szerepléshez (pl.
önéletrajzírás, videóinterjú)!

Limitált lehetőségek érhetők el. Kizárólag a regisztrálóknak
elérhető tartalommal, kuponokkal buzdítjuk őket az online
magazin megnyitására, hogy minél többen találkozzanak
márkáddal!

JOBVERSE HANDBOOK TÁJÉKOZTATÓ
Használd ki az első impulzus erejét! Szólítsd meg a jelölteket a
rendezvényre felkészítő online kiadványunkban, melyet minden
regisztráló azonnal megkap!

MI AZ A HANDBOOK?
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MIÉRT LEGYÉL BENNE?
A Handbook legfontosabb jellemzője, hogy jókor van jó helyen. A
regisztrálás pillanatában küldjük ki, így a regisztrálók akkor kapják
meg, amikor a legfogékonyabbak a témára, vagyis a legnagyobb
eséllyel olvassák végig.

Ez tényleg a nulladik pillanat lehetősége számodra, hogy megszólítsd
a célcsoportod, és előkészítheted, hogy már ismerős legyél számára az
eseményen.

Minél több irányból szólítod meg az álláskeresőket, annál nagyobb
eséllyel ér célba az üzeneted. Ez az első építőkocka lehet.

A Handbook-ban az előzetes felkészülést segítjük,  ezáltal nagyon
célzottan és pozitív kontextusban tudjuk a munkaadóra (azaz RÁD)
irányítani a figyelmet.

Mindenki azonnal megkapja, aki regisztrált az eseményre, nem csak
az, aki eljön. Így azokhoz is eljuthatsz, akik végül nem vesznek részt a
rendezvényen.

Egy új, eddig talán ismeretlen oldaláról is bemutathatod a céged,
ezáltal az employer brand értéke is nő.

Kihasználhatod konkrét pozíciód, programod, céges eseményed
meghirdetésére is a megjelenést.

 

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK*
1/1 oldalas szponzorált cikk  – 2 db: 245 000 Ft/db
1/3 oldalas alsó szalaghirdetés  – 3 db: 115 000 Ft/db
Vállalati tippek – 4 db: 115 000 Ft/db

 

*Korlátos szolgáltatás! Szabad helyekről érdeklődj ügyfélmenedzserednél.

MEGJELENÉSI IDŐSZAK
A KAMPÁNY SORÁN FOLYAMATOSAN A RENDEZVÉNY VÉGÉIG
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