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30 års erfarenhet
Tillgång till hela idg.se
CV-databas
E-postutskick
Employer Branding
Event

Låt oss ge er den bästa
mixen av de över 600 000
unika it-proffs som besöker
oss varje månad.
för att hitta rätt it-kompetens på en tuff
marknad är det avgörande att välja rätt kanal för ditt
rekryteringsbehov. Konkurrensen om it-proffsen är
hård och sökandet måste ske både hos både aktiva,
men främst passiva rekryter.
Vi har över 30 års erfarenhet av platsannonsering inom
it och har under årens lopp utvecklat vårt erbjudande
med att kombinera bland annat webb, mobilt,
nyhetsbrev, e-post och event. Detta och hela idg:s
nätverk är vår styrka.

telefon
e-post

08-453 63 00
csjobb@idg.se

Platsannonstjänster

PLATSANNONS CSJOBB.SE

Platsannons 30 dagar på csjobb.se som har 50 000
unika besökare. Titeln marknadsförs även i hela
idg:s nätverk på idg.se som har över 600 000 unika
besökare.

Kontakta oss för mer information eller beställning.
Ring 08-453 63 00 eller maila till csjobb@idg.se

pris .................................................................................... 14 550 kr

PLATSANNONS CSJOBB.SE

PLATSANNONS CSJOBB.SE

BANNERS I IDG-NÄTVERKET

BANNERS I IDG-NÄTVERKET FÖR MOBIL

Annonspaket innehållande ovanstående platsannons på csjobb.se samt banner i formatet modul 1
med storleken 468x240 pixlar eller skyskrapa med
storleken 250x600 pixlar och 100 000 sidvisningar
fördelat på hela idg:s nätverk. (*

Annonspaket innehållande ovanstående platsannons
på csjobb.se samt mobilbanner i formatet panorama
double med storleken 320x160 pixlar och 50 000
sidvisningar fördelat på hela idg:s nätverk. (*
pris ............................................................................. 25 000 kr

pris .............................................................................. 31 900 kr

* ) idg:nätverk består av sajterna idg.se, computersweden.se, techworld.se, ciosweden.se
och internetworld.se. Läs mer om våra kanaler på baksidan av denna folder.

Uppgraderingar av platsannonser
TOPPJOBB

VECKANS JOBB

Platsannonsen ligger överst i sökresultat på
csjobb.se.

Er annons placeras överst på startsidan på
csjobb.se.

pris ........................................................................ 3 650 kr

pris ....................................................................... 5 000 kr

REKRYTERAR JUST NU

E-POSTUTSKICK

Ert företags logotyp exponeras på csjobb.se
och i hela idg:s nätverk. (*

Gör ditt urval i idg:s uppdaterade databas med
över en miljon it-proffs.

pris ........................................................................ 3 650 kr

pris ......................................... 9,95 kr per mottagare

Employer Branding Services
Det råder stark konkurrens kring it-proffsen och det är viktigt att hitta former för attrahera och behålla
dessa. Gör er till en attraktiv arbetsgivare med content marketing och annan kreativ kommunikation.
Kanske måste det helt enkelt till en research för att få insikt i vad som krävs. Se våra tjänster i korta
drag nedan, men tveka inte att kontakta oss för en skräddarsydd lösning för just ert företag

CONTENT MARKETING

DISPLAY-ANNONSERING

Använd eget material eller låt oss producerar en
artikel om ert företag i employer branding-syfte
med 2 000 tecken . Vi garanterar minst 3 000
visningar av artiklen i idg:s nätverk.

Branding med eget material och form på
våra B2B sajter: computersweden.se, idg.se,
ciosweden.se, internetworld.se och techworld.
se.

pris ......................................................................... från 39 000 kr

pris ............... Enligt placering, format och visningar

Paketförslag
VARUMÄRKESANPASSAD FÖRETAGSSIDA

Online

Anpassa din företagssida på csjobb.se med egen
grafisk profil med även bilder och film.

Banner 468x240 pixlar.
100 000 sidvisningar.
pris ........................................ 25 000 kr

pris .................................................................................... 12 000 kr
Mobil
EMPLOYER BRANDING-VIDEO

Lägg upp er film hos oss och vi marknadsför den i
idg:s nätverk där vi garanterar 3 000 sidvisningar.

Banner 320x320 pixlar.
50 000 sidvisningar.
pris ......................................... 15 000 kr

Se även våra paket med platsannonser.

pris ................................................................................... 22 500 kr

Ytterligare tjänster
Events

Research

Bli partner på våra ”Code Nights”, pubar för cirka
150 utvecklare, med till exempel en workshop.

Med hjälp av undersökningar via idg:s
kommunikations- och marknadsföringsbyrå tar vi
exempelvis fram vad ni behöver veta om målgruppen
som ni söker, eller hur ni ska jobba med ert varumärke
framöver för att rekrytera rätt it-komptens.

Eller skräddarsy ett eget event för just era behov.
Fråga oss om upplägg och offert
pris .................................................................................. På begäran

pris .................................................................................. På begäran

Vår mix av kanaler

CIO SWEDEN

Business Strategy
C-Suite

FROM IDG

FROM IDG

COMPUTER SWEDEN

TECH WORLD

Innovation
Architects
IT-staff
Developers
Tech Entrepreneurs
Engineer

IDG.SE

Breaking Tech News
Tech Entusiasts
The new generation
of digital citizens

FROM IDG

INTERNET WORLD

Digital Marketing
Online Managers
E-Commerce
Marketers
Product Managers

Business operations
Project Managers
IT Managers
Line of Business
Vendors and Resellers

