
Tematikus hetek
Vállalati megjelenések
A fiatalokat leginkább foglalkoztató 
témákat, szektorokat emeljük ki havonta. 
Szólítsd meg őket változatos formában 
kifejezetten erre a célra létrehozott landing
oldalainkon!



Mely csatornáinkat használjuk a Tematikus hetek népszerűsítésére?

Blog

Átlagosan havi 2 000 oldalmegtekintés

Facebook 
csoportok

Tagok száma összesen több mint 31 700 fő

Weboldal

Átlagosan havi 40 000 oldalmegtekintés

Oldalkövetők száma több mint 18 000 fő 

Facebook

Teljes adatbázis több mint 114 000 fő 

EDM



Hogyan csatlakozhatsz a kampányhoz?

1. Kiemelt céges interjú

2. Céges interjú

3. PR anyag

4. Vállalati tippek

5. Kiemelt munkaadói megjelenés

6. Banner megjelenés

7. Vállalati videó

8. EDM banner megjelenés

9. Álláshirdetések

10.Facebook poszt



Landingen való megjelenés – Kiemelt céges interjúval

PARAMÉTEREK: 

• PR cikk / interjú készítése és népszerűsítése
• Vállalati arculatnak megfelelő képes illusztráció elhelyezése
• Korlátos szolgáltatás: maximum 1 vállalat jelenik meg
• A vállalat arculati színeire szabott különálló, logóval ellátott boxban való 

megjelenés a landing oldalon, első helyen

IDŐTARTAM: 

• 6 hetes kampány időszakban való megjelenés
• A blogon elérhető lesz a cikk a kampány lejárta után is

CSOMAGHOZ TARTOZÓ GRÁTISZ MEGJELENÉSEK:

ÁR: 144 900 FT + ÁFA

Megjelenés Megjelenés értéke (nettó)

Meta hirdetések foglalkoztatáshoz kapcsolódó speciális 
hirdetési kategóriában

20 000 Ft

+ Keresésre optimalizált hirdetés 20 000 Ft



Landingen való megjelenés – Céges interjú

PARAMÉTEREK: 

• PR cikk / interjú készítése és népszerűsítése
• Vállalati arculatnak megfelelő képes illusztráció elhelyezése

IDŐTARTAM: 

• 6 hetes kampány időszakban való megjelenés
• A cikk a kampány lejárta után is elérhető lesz a blogon 

CSOMAGHOZ TARTOZÓ GRÁTISZ MEGJELENÉSEK:

ÁR: 114 900 FT + ÁFA
* Az ár 1 interjúalanyra vonatkozik. Amennyiben szeretnétek több interjúalanyt bevonni, kérjük a 
lehetőségekről egyeztess kapcsolattartótokkal. 

Megjelenés Megjelenés értéke (nettó)

Meta hirdetések foglalkoztatáshoz kapcsolódó speciális 
hirdetési kategóriában

20 000 Ft

+ Keresésre optimalizált hirdetés 20 000 Ft



Landingen való megjelenés – PR anyag

PARAMÉTEREK: 

• PR cikk előre egyeztetett, tematikához passzoló témában max. 3000 
karakterben

• Vállalati arculatnak megfelelő képes illusztráció elhelyezése

IDŐTARTAM: 

• 6 hetes kampány időszakban való megjelenés
• A cikk a kampány lejárta után is elérhető lesz a blogon 

CSOMAGHOZ TARTOZÓ GRÁTISZ MEGJELENÉSEK:

ÁR: 74 900 FT + ÁFA

Megjelenés Megjelenés értéke (nettó)

Meta hirdetések foglalkoztatáshoz kapcsolódó speciális 
hirdetési kategóriában

20 000 Ft

+ Keresésre optimalizált hirdetés 20 000 Ft



Landingen való megjelenés – Vállalati tippek

PARAMÉTEREK: 

• Dedikált kérdésekre adott, maximum 300 karakternyi válasz, vélemény 
megjelenítése

• A vállalati képviselő fényképének és titulusának feltüntetése

IDŐTARTAM: 

• 6 hetes kampány időszakban való megjelenés

CSOMAGHOZ TARTOZÓ GRÁTISZ MEGJELENÉSEK:

Megjelenés Megjelenés értéke (nettó)

Vállalati anyag népszerűsítése Facebook-on 20 000 Ft

+ Meta hirdetések foglalkoztatáshoz kapcsolódó speciális 
hirdetési kategóriában

20 000 Ft

ÁR: 74 900 FT + ÁFA



Landingen való megjelenés – Kiemelt munkaadó

PARAMÉTEREK: 

• Nagyfelbontású, jó minőségű logó
• Link, ahova átkattintást követően érkezik a látogató

IDŐTARTAM: 

• 6 hetes kampány időszakban kiemelt megjelenés logóval a 
landing oldalon

CSOMAGHOZ TARTOZÓ GRÁTISZ MEGJELENÉSEK: 

ÁR: 49 900 FT + ÁFA

Megjelenés Megjelenés értéke (nettó)

Vállalati Microsite elkészítése 1 hónapra 4 900 Ft

Prémium álláshirdetés a Frissdiplomas.hu-n 49 900 Ft

Kiemelt munkaadóink:



Landingen való megjelenés – Banner megjelenés

PARAMÉTEREK: 

• Csíkbanner mérete: 1000x130 px
• Banner formátuma: jpg, png, gif
• Link, ahova átkattintást követően érkezik a 

látogató
IDŐTARTAM: 

• 6 hetes kampány időszakban való megjelenés

CSOMAGHOZ TARTOZÓ GRÁTISZ MEGJELENÉSEK:

Megjelenés Megjelenés értéke (nettó)

Prémium álláshirdetés a Frissdiplomas.hu-n 49 900 Ft

ÁR: 49 900 FT + ÁFA



Landingen való megjelenés – Vállalati videó

PARAMÉTEREK: 

• YouTube link

IDŐTARTAM: 

• 6 hetes kampány időszakban való megjelenés

CSOMAGHOZ TARTOZÓ GRÁTISZ MEGJELENÉSEK:

ÁR: 49 900 FT + ÁFA

Megjelenés Megjelenés értéke (nettó)

Facebook poszt 15 000 Ft



EDM-ben banner megjelenés

PARAMÉTEREK: 

• Csíkbanner mérete: 600x90 px
• Banner formátuma: jpg
• Link, ahova átkattintást követően érkezik a látogató

MEGJELENÉS: 

• 1 alkalommal a tematikus hét indulásakor, célcsoportos 
adatbázisra

CSOMAGHOZ TARTOZÓ GRÁTISZ MEGJELENÉSEK:

ÁR: 49 900 FT + ÁFA

Megjelenés Megjelenés értéke (nettó)

Prémium álláshirdetés a Frissdiplomas.hu-n 49 900 Ft



Landingen való megjelenés – Álláshirdetéssel
PARAMÉTEREK: 

• Álláshirdetés szöveges leírása + képi illusztráció 
• Képi illusztráció mérete: 770x375 px, kép vagy videó formátum
• Megjelenés a frissdiplomas.hu állásportálon prémium 

hirdetésnként, átlinkelve a tematikus landing oldalra

IDŐTARTAM: 

• 6 hetes kampány időszakban való megjelenés
• A pozíció a frissdiplomas.hu oldalán a jelentkezési határidőig aktív 

marad

CSOMAGHOZ TARTOZÓ GRÁTISZ MEGJELENÉSEK:

Megjelenés Megjelenés értéke (nettó)

Pozíciók megosztása a Frissdiplomas.hu releváns Facebook 
csoportokban

15 000 Ft

ÁR: 49 900 FT + ÁFA



Facebook postban való megjelenés
PARAMÉTEREK: 

• Post szövege max. 300 karakter*
• Post kép mérete: 1080x1080 vagy 1200x628 px
• Link, ahova átkattintást követően érkezik a látogató 

MEGJELENÉS: 

• 3 alkalommal a 6 hetes kommunikációs kampány során (2 hetente 1 
poszttal) a frissdiplomas.hu Facebook oldalán és tematikus zárt 
csoportjai közül 3 választott csoportban, akár tetszőleges 
szövegezéssel/kreatívval

VÁLASZTHATÓ CSOPORTOK:

• Gazdasági és pénzügyi pályakezdő állások
• Gazdasági és pénzügyi gyakornoki állások
• Mérnöki és műszaki pályakezdő állások
• Mérnöki/műszaki gyakornoki állások
• Informatikai pályakezdő állások
• Informatikai gyakornoki állások
• Álláskeresés, karrierépítés, önfejlesztés gyakornokoknak és 

pályakezdőknek
• Állások jó nyelvtudással ÁR: 49 900 FT + ÁFA
* A pontos szöveget minden esetben a célcsoportunkra szabjuk, hogy az álláskeresők még 
hatékonyabb formában találkozzanak a cég üzenetével.



Ne tűnj el a fiatalok életéből, most van 
a legnagyobb szükségük az 

iránymutatásra! 

Vedd fel velünk a kapcsolatot, 
segítünk, hogy elérd az egyetemistákat 

és pályakezdőket!

Akár toboroznál, akár másról 
kommunikálnál.


