Cennik publikacji ogłoszeń w serwisie www.bdi.com.pl*
(banery reklamowe, profile pracodawców, oferty pracy)

NOWOŚĆ Dodatkowa promocja oferty pracy
Przy zakupie opcji publikacji ogłoszenia w portalach partnerskich oferujemy dodatkową
promocję oferty pracy w portalach społecznościowych LinkedIn oraz Facebook.

Baner reklamowy
Baner reklamowy z linkiem przekierowującym na wskazany adres jest publikowany na stronach
serwisów internetowych Banku Danych o Inżynierach (bdi.com.pl oraz inzynierski.pl). Link
może przekierowywać na ofertę pracy w serwisie BDI lub dowolną inną stronę. Standardowy
okres publikacji to 4 tygodnie. Baner jest doskonałym narzędziem do budowania pozytywnego
wizerunku firmy lub wzmocnienia oglądalności klasycznych ofert pracy.
SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

WAGA

(px)

(max px)

(max kB)

750

100

150

CENA

FORMAT PLIKU
gif / jpg / png / html5

(CPM)

149,- PLN

Profil pracodawcy
Profil pracodawcy składa się z:
1. Ogólnej informacji o firmie (logo oraz tekst do 300 znaków ze spacjami) oraz
2. Zakładek zawierających tekst oraz grafikę (obrazki/zdjęcia).
Maksymalna liczba grafik: 3, maksymalna długość tekstu: 2500 znaków ze spacjami.
Należy wybrać maksymalnie 5 zakładek spośród tematów:
- Kim jesteśmy?
- Kogo szukamy?
- Program praktyk
- Programy stażowe
- Rozwój zawodowy
- Ścieżki rozwoju
- Ścieżki kariery
- Kontakt
- Praca
Cena profilu pracodawcy zależy od okresu publikacji.

1 miesiąc

2 miesiące

3 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

800,- PLN

1 200,- PLN

1 800,- PLN

3 200,- PLN

4 800,- PLN
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Pojedyncze ogłoszenie rekrutacyjne (oferta pracy)
Cena ogłoszenia zawiera:
- mailing do inżynierów z jednego wybranego województwa
- udostępnienie Błękitnej Strefy - systemu rekrutacji on-line
- podsumowanie publikacji
STANDARD PLUS

PREMIUM

(w szacie graficznej BDI

(w szacie graficznej dostarczonej

z logiem pracodawcy)

przez pracodawcę)

300,- PLN

540,- PLN

800,- PLN

400,- PLN

640,- PLN

900,- PLN

Okres
publikacji

STANDARD
(w szacie graficznej BDI)

14 dni
28 dni

Pakiety ogłoszeń rekrutacyjnych (28 dni)
typ pakietu
(ilość ogłoszeń):
rabat:

3–5

6 – 10

11 – 20

21 – 30

5%

10%

15%

25%

380,- PLN

360,- PLN

340,- PLN

300,- PLN

608,- PLN

576,- PLN

544,- PLN

480,- PLN

855,- PLN

810,- PLN

765,- PLN

675,- PLN

cena jednego
ogłoszenia typu

STANDARD
cena jednego
ogłoszenia typu

STANDARD PLUS
cena jednego
ogłoszenia typu

PREMIUM
ogłoszenia w ramach pakietu można opublikować w okresie 6 miesięcy od daty zakupu

Całkowita cena pakietu jest wynikiem mnożenia ceny pojedynczego ogłoszenia oraz liczby zamawianych
ogłoszeń.
Przykład:
Cena pakietu 15 ogłoszeń STANDARD PLUS wynosi: 15 x 544,- PLN = 8.160,- PLN
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Każde z ogłoszeń można rozszerzyć o dodatkowe opcje:

Dodatkowy mailing
Mailing na każdą dodatkową lokalizację w jednym ogłoszeniu

49,-PLN

Dodatkowy mailing na cały kraj
Mailing na wszystkie lokalizacje przy publikacji jednego ogłoszenia

245,-PLN

Publikacja w portalach partnerskich
Publikacja jednego ogłoszenia w portalach partnerskich w standardowej szacie graficznej
BDI (serwisy pracy + dopasowane biura karier)
NOWOŚĆ
Dodatkowa promocja oferty pracy w portalach społecznościowych
LinkedIn oraz
Facebook.

390,-PLN

Ponowny mailing
Mailing do kandydatów (7 dni po wysłaniu standardowego mailingu)

49,-PLN

Superoferta
Superoferta to specjalne wyróżnienie ogłoszenia w postaci ramki oraz napisu
"Superoferta". Dodatkowo ogłoszenie będzie publikowane rotacyjnie na początku listy
ogłoszeń w zakładce "Superoferty"

149,-PLN

Wyłączność na kandydatów
W trakcie publikacji ogłoszenia kandydaci, którzy aplikują na Twoją ofertę, nie będą
uwzględniani przez BDI w innych rekrutacjach

149,-PLN

Baner przekierowujący do ogłoszenia
Dodatkowy baner (o wymiarze 750 x 100) wyświetlany w serwisach internetowych BDI.
Baner przekierowuje do oferty pracy, jest wyświetlany niezależnie od ogłoszenia i
wielokrotnie częściej niż samo ogłoszenie. Pomaga to znacząco zwiększyć oglądalność
oferty pracy

149,-PLN

Publikacja z linkiem zewnętrznym
W treści oferty umieszczany jest link przekierowujący kandydata na stronę www
umożliwiający np. bezpośrednie aplikowanie na ofertę

149,-PLN

* Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają aktualnie obowiązującego podatku VAT
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Lista przykładowych partnerów BDI
Biura Karier Uczelni Technicznych
woj. dolnośląskie (13 uczelni) m.in.:
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

woj. podkarpackie (6 uczelni) m.in.:
Politechnika Rzeszowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

woj. kujawsko-pomorskie (8 uczelni) m.in.:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wyższa Szkoła Gospodarki

woj. podlaskie (4 uczelnie) m.in.:
Politechnika Białostocka
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Agrobiznesu

woj. lubelskie (9 uczelni) m.in.:
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

woj. pomorskie (3 uczelnie):
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Akademia Morska w Gdyni
Politechnika Gdańska

woj. lubuskie (2 uczelnie):
Uniwersytet Zielonogórski
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim

woj. śląskie (14 uczelni) m.in.:
Politechnika Częstochowska
Akademia Techniczno-Humanistyczna
Politechnika Śląska w Gliwicach

woj. łódzkie (5 uczelni) m.in.:
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

woj. świętokrzyskie (6 uczelni) m.in.:
Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

woj. małopolskie (8 uczelni) m.in.:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Krakowska
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

woj. warmińsko-mazurskie (3 uczelnie):
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

woj. mazowieckie (28 uczelni) m.in.:
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wojskowa Akademia Techniczna

woj. wielkopolskie (12 uczelni) m.in.:
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

woj. opolskie (3 uczelnie):
Politechnika Opolska
Uniwersytet Opolski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

woj. zachodniopomorskie (5 uczelni) m.in.:
Akademia Morska w Szczecinie
Politechnika Koszalińska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Skorzystaj z formularza zamówienia on-line na stronie:

www.bdi.com.pl
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