
Sponsrad annons på FacebookExempel:

Exempel: Organisk annons på Facebook

Organiskt
Nå kandidater i rätt målgrupp
Grafiskt tilltalande annons
Räckvidd på tusentals relevanta kandidater

Annons på Linkedins jobbtorg
Maximal träffsäkerhet
Kompetenstaggning för att nå rätt målgrupp

Annons på vår LinkedIn-sida
         Nå ut till våra följare

Annons på vår Facebook-sida
         Nå ut till våra följare

Använd sponsrad annons på Facebook för att nå rätt målgrupp 
baserat på exempelvis demografi, ålder, yrke, intressen, kön, språk 
och ort. 
Vår marknadsavdelning tar fram en kompetensprofil baserat på er
platsannons, därefter tar vi fram en passande grafik/bild/video 
som kan relateras till annonsen för att tilltala målgruppen. 
Sponsrade annonser ger ofta en räckvidd på tusentals relevantaSponsrade annonser ger ofta en räckvidd på tusentals relevanta
kandidater som delas eller rekommenderas i deras respektive 
nätverk.

5 dagar  (om inget annat anges)

5 dagar  (om inget annat anges)

Minst  30 dagar 

Hur länge er annons syns i respektive medieSymbolförklaring:

Minst 30 dagar

Organiskt innehåll innebär att er annons publiceras på vår
Facebook-sida och exponeras mot våra följare. Våra följare är 
relaterade till respektive nisch och jobbar och/eller är intresserade
av jobb inom er bransch. Annonsen kommer som en uppdatering
i textform med länk till platsannonsen.

Sponsrat

OrganisktJob Posting

Bra val!

LinkedIn Jobs  (sponsrat)Exempel:

Exempel: Organisk annons på LinkedIn

LinkedIn Jobs är LinkedIns mest kraftfulla verktyg för att nå
kvalificerad personal. 2019 använde 31% av svenskarna LinkedIn 
och detta är en stadigt växande skara. LinkedIn Jobs är LinkedIns
officiella jobbtorg och när vi publicerar er annons på LinkedIn gör vi
detta med hjälp av rätt kompetenstaggar och en 
målgruppsanpassad rubrik där vi använder vår erfarenhet som
referens för en lyckad annonsering. referens för en lyckad annonsering. 

Organiskt innehåll innebär att er annons publiceras på vår
Linkedin-sida och exponeras mot våra följare. Våra följare är 
relaterade till respektive nisch och jobbar och/eller är intresserade
av jobb inom er bransch. Annonsen kommer som en uppdatering
i textform med länk till platsannonsen.

Prisvärt!

Frågor? Kontakta oss!
08-400 281 00 info@ hrgroupnordic.com


