
Megjelenési 
lehetőségek



Kapubanner

PARAMÉTEREK: 
• Szélesség: 1340 px
• Középső magasság: 85 px
• Lábak szélessége: 110 px
• Lábak magassága: 950 px
• .gif / .jpg / .png formátum 
• Link, ahova átkattinthatnak az oldal 

látogatók 
• Kizárólagos felület, nem rotálódik más 

cég megjelenésével

IDŐTARTAM: 
3 nap 

ÁR: 295 000 FT + ÁFA

KAPUBANNER



Szuperbanner

PARAMÉTEREK: 
• Szélesség: 1200 px
• Magasság: 85 px
• gif / .jpg / .png formátum
• Link, ahova átkattinthatnak az oldal 

látogatók 
• Rotációs (max. 5 db)

IDŐTARTAM: 
1 hét

ÁR: 74 900 FT + ÁFA

Fontos! Kapubanner és szuperbanner ugyanazon időtartamra nem kérhető, adott időpontban ha már van foglalás kapubanner, 
superbannert nem tudunk elhelyezni. A szabad helyekről érdeklődj kapcsolattartódnál. 

SZUPERBANNER



Főoldali, oldalközépső banner

PARAMÉTEREK: 
• Szélesség: 970 px
• Magasság: 90 px
• gif / .jpg / .png formátum
• Link, ahova átkattinthatnak az oldal 

látogatók 
• Rotációs (max. 5 db)

IDŐTARTAM: 
1 hét

ÁR: 49 900 FT + ÁFA

FŐOLDALI, OLDALKÖZÉPSŐ BANNER



Aloldali banner

PARAMÉTEREK: 
• Szélesség: 728 px
• Magasság: 90 px
• gif / .jpg / .png formátum
• Link, ahova átkattinthatnak az oldal 

látogatók 
• Rotációs (max. 5 db)

IDŐTARTAM: 
1 hét

ÁR: 24 900 FT + ÁFA

ALOLDALI BANNER



Álláshírnök banner

PARAMÉTEREK: 
• Szélesség: 600 px
• Magasság: 90 px
• gif / .jpg / .png formátum
• Link, ahova átkattinthatnak az olvasók

MEGJELENÉS:
• A célcsoport által kapott állásajánló e-mailekben
• Álláshírnök küldési gyakorisága függ a feltöltött új 

pozíciók számától, és az álláskeresők beállítási 
preferenciáitól. Ezektől függően, egy héten belül 
akár több alkalommal is mehet ki számukra levél.

• Minden e-mail egyetlen bannert tartalmaz

IDŐTARTAM: 
1 hét

ÁR: 49 900 FT + ÁFA

ÁLLÁSHÍRNÖK  BANNER



TOP Munkaadó kiemelés

PARAMÉTEREK:
• Főoldalon megjelenő kép: 370x300 px
• Szöveg tetszőlegesen elhelyezhető a képen
• .jpg / .png formátum
• Link, ahova átkattinthatnak az oldal látogatók 

MEGJEGYZÉS:
• Hangsúlyos főoldali megjelenés
• Kiemelhető aktuálisan futó kampány, gyakornoki 

program, nyitott pozíció igény szerint
• Céges Microsite-ra mutató felület

IDŐTARTAM: 
1 hét

ÁR: 74 900 FT + ÁFA



Prémium Microsite
PARAMÉTEREK:
• Microsite fejléckép: 770x220 px
• Képgaléria (léptehető box): 345x270 px
• gif / .jpg / .png formátum
• Boxonként 249 karakter látszik előzetesen, a Bővebben gombra 

kattintva ennél hosszabb leírás is megadható (javasolt 
maximum: 500 karakter)

MEGJEGYZÉS:
• Háttér- és szövegszín állíthatóság
• Képgaléria 
• Videó beágyazása
• „Tudtad-e, hogy…” és „Ők már nálunk dolgoztak…” boxok
• Ha van aktuálisan futó állása a cégnek a frissdiplomas.hu-n, 

akkor ez automatikusan belistázódik a cég Microsite-jára is. 

IDŐTARTAM: 
1 év

ÁR: 49 900 FT + ÁFA
Éves ár, mely magába foglalja a módosításokat is.  



Esemény
PARAMÉTEREK:
• Főoldalon megjelenő kép: 370x280 px
• Listaoldalon megjelenő kép: 270x186 px
• Kép a leíráshoz: 745x345 px
• Maximum 2000 karakteres szöveg megadása 

javasolt
• Esemény linkje

MEGJEGYZÉS:
• Főoldali megjelenés a „Kiemelt események” 

között
• „Karrieresemények” listaoldalon való 

megjelenés
• Esemény megjelenés célcsoportos álláshírnök 

leveleinkben is ajánlásként 

IDŐTARTAM: 
Feltöltéstől számítva az esemény napjáig

ÁR: 34 900 FT + ÁFA

Főoldal

Listaoldal Esemény oldal



e-DM
PARAMÉTEREK:
• Kb. 1000-15000 karakteres, a célcsoport nyelvezetén megírt szöveg, vagy, 

amennyiben tapasztalt szövegíróink készítik az anyagot, ehhez nyersanyag 
küldése (pl. álláshirdetés, céges weboldal, stb.)

• Kreatív anyag:
• 600x250 px méretű kép vagy 
• videó YouTube-linkje

• Link, ahova átkattinthatnak az olvasók (alapértelmezetten a frissdiplomas.hu
oldalra mutató link)

• Pontos célcsoport meghatározás: korcsoport, szakterület, tapasztalati szint, 
nyelvtudás, stb.

MEGJEGYZÉS:
• A leveleket adatbázisunkra szűrten küldjük, az előre megkapott célcsoport-

preferenciák alapján. 
• Dedikált, holtszórás nélküli elérés.

IDŐTARTAM: 
1 alkalommal

ÁR

0 - 3 000 fő 79 900 Ft + ÁFA

3 001 - 5 000 fő 114 900 Ft + ÁFA

5 001 - 8 000 fő 164 900 Ft + ÁFA

8 001 - 12 000 fő 214 900 Ft + ÁFA



Keress minket 
bizalommal!

Frissdiplomás Kft.              1037 Budapest, Lángliliom utca 2. 13. ép. 1.  | www.frissdiplomas.hu | info@frissdiplomas.hu

http://www.frissdiplomas.hu/

