
Комерційна пропозиція для роботодавців
Cайт пошуку роботи №1 в Україні

Розміщення банерів
Розміщення банерів на сайті Work.ua — це вдале поєднання 
зміцнення іміджу та ефективного звернення до цільової аудиторії

 ● Широке охоплення аудиторії — понад 800 тис. показів банерів на день.

 ● Тематичний таргетинг по розділам.

 ● Знижки при купівлі від 500 тис. показів.

Головна для роботодавців
135 тис. показів на тиждень
Основна аудиторія — керівники компаній 
та підрозділів, HR-директори.

Внутрішні для роботодавців
1,3 млн показів на тиждень, від 2 до 200 тис. 
залежно від розділу

Результати пошуку і перегляд резюме.
Унікальна аудиторія із керівників та HR-менеджерів. Всі, 
хто шукає персонал, обов’язково побачать вашу рекламу.

90 грн
за тисячу показів

    

730х90         

240x400 40 грн
за тисячу показів



Комерційна пропозиція для роботодавців
Cайт пошуку роботи №1 в Україні

Внутрішні для шукачів
10 млн показів на тиждень, від 10 тис. до 1 
млн. залежно від розділу

Результати пошуку і перегляд вакансій. 

Вдалий дизайн фокусує увагу на банерах. 
А можливість таргетування по 29 розділам 
дозволяє точно вийти на цільову аудиторію 
(від топ-менеджменту до юристів або танцюристів).

Знижки!
При купівлі від 500 тис. показів — 10%, від 1 млн показів — 20%.

Технічні вимоги до банерів
1. Технології банерів: JPEG, PNG, GIF, флеш або код іншої банерної системи.
2. Формати банерів: 730х90, 240х400.
3. Розмір банеру не повинен перевищувати 50 Кб.

Реклама, яку ми не приймаємо до розміщення
1. Алкоголь, тютюн, мережеві структури, еротика і порнографія.
2. Політичні організації, партії і кампанії.
3. Лікарські засоби від проблем «нижче пояса» (пронос, запор, імпотенція та ін.).
4. Ігри, засновані на ризику: казино, ігри на біржі (Форекс і т.п.), тоталізатори та ін.
5. Будь-які банери, які несуть явно агресивний характер, містять криваві кадри
і закликають до насильства (навіть жартома) чи містять грубий сленг або вирази.

Успіхів у роботі!
Сподіваємося на постійну взаємовигідну співпрацю з вашою компанією. 
Завжди раді відповісти на всі питання стосовно послуг сайту Work.ua.

З повагою, 
відділ по роботі з клієнтами Work.ua
044 498-18-94, sales@work.ua

240x400 35 грн
за тисячу показів


