
Ceník služeb Job3000.cz platný od 1.4.2008
AKCE  platná do  1.7.2008

Určeno pro Uchazeče o zaměstnání 
  

interní
číslo název s popis služby

platnost /
služby cena

00002

Inzerát pro hledání práce na 60 dní (200 znaků)
Popis: inzerát na hledání nové práce, na 200 znaků, bude zobrazován 60 dnů i
se zobrazením vlastního životopisu.  (editace a oprava ZDARMA) 60 dnů 0 Kč

00004

Hledací pes - hledání volných pracovních míst na 365 dní
Popis:  Hledací  mechanizmus který  podle  specifikovaných kritérií  vyhledává
nabídky práce a firem. Informace o nalezení Vám každé ráno v 8:00 zašle do
mailu. 365 dnů 0 Kč

00005

Zasílání Vašeho CV firmám na 365 dní
Popis: Zašle Vaše CV (životopis), všem firmám které, podnikají nebo hledají
zaměstnance  podle  specifikovaných  kritérií  jak  těch  co  jsou v databázi tak
těch, kteří se v průběhu 365 dnů zaregistrují. 365 dnů 200 Kč

  
Určeno pro Firmy a personální agentury   

interní
číslo název s popis služby

platnost /
služby cena

131

AKCE 
HLEDÁNÍ POD LUPOU – akce - 4 výročí  
Speciální akce pro VIP zákazníky. Popis : 100x 00105 inzerát Silver produkt,
100x 00117 zaslání nabídky zájemcům, 09032 na rok  uveřejnění v  rubrice
TOP  Společnosti,  5x  00108  hledací  pes  na  prohledávání  databáze
registrovaných zájemců..  Po uplynutí  365 dnů (1  rok)  od použití  jednoho z
produktů bude balíček deaktivován. 365 dnů 2 444,00 Kč

00102

Inzerát pro zadání volného místa na 30+30 dní (500 znaků)
Popis:  Bronze produkt  -  inzerát  na  hledání  nové zájemce o  práci,  na  500
znaků,  bude  zobrazován  30+(30  bonus)  dnů,  10x  aktualizace.  (editace  a
oprava ZDARMA) 30+30 dnů 100 Kč

00104

12  ×  Inzerát  pro  zadání  volného  místa  na  30+30  dní  (500
znaků),  Popis:  Balíček  12x  Bronze  produkt  -  inzerát  na  hledání  nové
zájemce o práci,  na 500 znaků,  bude zobrazován 30+(30 bonus)  dnů, 10x
aktualizace. (editace a oprava ZDARMA) 30+30 dnů 900 Kč

00105

Inzerát pro zadání volného místa na 30+30 dní (5000 znaků +
foto  nebo logo společnosti),  Popis:  Silver  produkt  –  o  300%  vyšší
účinnost  v zobrazení,   inzerát na hledání nové zájemce o práci,  na 5000
znaků + , bude zobrazován 30+(30 bonus) dnů, 30x aktualizace. (editace a
oprava ZDARMA) Inzerát se 7 dnů zobrazuje na předních místech. 30+30 dnů 1 000 Kč

00106

6 × Inzerát pro zadání volného místa na 30+30 dní (5000 znaků
+ foto nebo logo společnosti), ),  Popis: Balíček 6x Silver produkt –  o
300% vyšší účinnost v zobrazení,  inzerát na hledání nové zájemce o práci,
na 5000 znaků +  ,  bude zobrazován 30+(30 bonus)  dnů,  30x aktualizace.
(editace a oprava ZDARMA), Inzerát se 7 dnů zobrazuje na předních místech. 30+30 dnů 5 000 Kč

00107

12 ×  Inzerát  pro  zadání  volného místa  na  30+30 dní  (5000
znaků  +  foto  nebo  logo  společnosti),  Popis:  Balíček  12x  Silver
produkt  –  o 300% vyšší  účinnost  v zobrazení,   inzerát  na hledání  nové
zájemce o práci, na 5000 znaků + , bude zobrazován 30+(30 bonus) dnů, 30x
aktualizace.  (editace  a  oprava  ZDARMA), Inzerát  se  7  dnů  zobrazuje  na
předních místech. 30+30 dnů 9 000 Kč

00114

Inzerát pro zadání volného místa na 180 dní s hyperodkazem
na  vlastní  web,  Popis:  Gold  produkt  –  o  300%  vyšší  účinnost
v zobrazení,  inzerát s hyperodkazem na hledání nových zájemců o práci, na
5MB dat odkaz na vlastní stránky nebo na stránky na našem serveru, bude
zobrazován 180 dnů. (editace a oprava  ZDARMA – po dohodě se správcem
webu),Inzerát  se  7  dnů  zobrazuje  na  předních  místech,  60x  aktualizace.
(možnost vlastní dohody) 180 dnů 4 500,00 Kč



00115

2  ×  Inzerát  pro  zadání  volného  místa  na  180  dní  s
hyperodkazem na vlastní web.  Popis:  Balíček  2x  Gold  produkt  –  o
300%  vyšší  účinnost  v zobrazení,   inzerát  s hyperodkazem  na  hledání
nových zájemců o práci, na 5MB dat odkaz na vlastní stránky nebo na stránky
na našem serveru, bude zobrazován 180 dnů. (editace a oprava ZDARMA –
po  dohodě  se  správcem  webu),  Inzerát  se  7  dnů  zobrazuje  na  předních
místech, 60x aktualizace. (možnost vlastní dohody) 180 dnů 7 000,00 Kč

00108

Hledací pes - hledání uchazečů o práci na 365 dní
Popis:  Hledací mechanizmus, který  podle specifikovaných kritérií  vyhledává
nové zájemce o práci. Informace o nalezení Vám každé ráno v 8:00 zašle do
mailu. 365 dnů 500 Kč

00117

1 × zaslání nabídky volného místa zájemcům
Popis:  Zašle Váš inzerát,  všem zájemcům v databázi podle specifikovaných
kritérií. Tato speciální služba zvyšuje účinnost Vaší nabídky až o 700%. 1x 900 Kč

00112

Prohlížení všech inzerátů a CV na dobu 2 dnů.
Popis: tato služba Vám umožní prohlížet aktuální inzeráty + CV u nich po dobu
2 dnů. 2 dny SMS 30Kč

00113

Prohlížení všech inzerátů a CV na dobu 180 dnů.
Popis: tato služba Vám umožní prohlížet aktuální inzeráty + CV u nich po dobu
180 dnů. 180 dnů 250 Kč

00116

Prohlížení všech inzerátů a CV na dobu 365 dnů.
Popis: tato služba Vám umožní prohlížet aktuální inzeráty + CV u nich po dobu
365 dnů. 365 dnů 400 Kč

00118

AKCE – akce – 4 výročí
Balíček 2004. 10 × Inzerát (500 znaků) + 1 × zaslání nabídky
volného místa + 1 × Hledací pes - hledání uchazečů o práci.
Popis: složení z následujících služeb: 10x 00102, 1x 00117, 1x 00108. dle produktů 444,00 Kč

00120

Exclusive Bronze 1 
Popis: 50x 00102, 1x 00108, 50x 00117. Po uplynutí 180 dnů (6 měsíců) od
použití jednoho z produktů bude objednávka deaktivována. 180 dnů* 2.390Kč

00123

Exclusive Bronze 12
Popis: 1000x 00102, 8x 00108, 1000x 00117. Po uplynutí 365 dnů (1 rok) od
použití jednoho z produktů bude objednávka deaktivována. 365 dnů* 14.900Kč

00124

Exclusive Silver 1
Popis: 50x 00105, 1x 00108, 5x 00117. Po uplynutí 180 dnů (6 měsíců) od
použití jednoho z produktů bude objednávka deaktivována. 180 dnů* 4.390Kč

00127

AKCE – akce – 4 výročí
Exclusive Silver 12 - Free
Popis: 20000x 00105, 8x 00108, 20000x 00117. Po uplynutí 365 dnů (1 rok)
od použití jednoho z produktů bude objednávka deaktivována. + tričko 365 dnů* 5.444Kč

00128

Exclusive Gold 6
Popis: 500x 00114, 4x 00108, 500x 00117. Po uplynutí 180 dnů ( 6 měsíců)
od použití jednoho z produktů bude objednávka deaktivována. 180 dnů* 45.000Kč

00129

Exclusive Gold 12 - Free
Popis: 20000x 00114, 8x 00108, 20000x 00117. Po uplynutí 365 dnů (1 rok)
od použití jednoho z produktů bude objednávka deaktivována. 365 dnů* 79.900Kč

  
Určeno pro Řemeslníky a firmy poskytující služby   

interní
číslo název s popis služby

platnost /
služby cena

00201

Inzerát pro řemesla a služby na 120 dnů (5000 znaků + 3 ×
foto)Popis: inzerát na prezentaci Vašich služeb nebo produktů, na 500 znaků,
bude zobrazován 120 dnů, 3 obrázky. (editace a oprava ZDARMA) 120 dnů 200,00 Kč

Reklama a zvýšení účinnosti   
interní
číslo název s popis služby

platnost /
služby cena

09001

Hlavní Banner – personální reklama (486x60 px)
Popis: nahoře pod menu. Zobrazování po dobu 30 dnů (cca 50.000 až 80.000
zobrazení,  zobrazování  účinnosti  kliknutí,   1x  měsíčně  změna  banneru
ZDARMA) 30 dnů 3 200,00 Kč

09002

Button2 – Banner – personální reklama (120x60 px)
Popis: zobrazení jednoho z první série 5 buttonů v levém sloupci. Zobrazování
je po dobu 30 dnů (cca 50.000 až 80.000 zobrazení,  zobrazování účinnosti
kliknutí, 1x měsíčně změna banneru ZDARMA) 30 dnů 720,00 Kč



09003

Button2 – Banner – obecná reklama (120x60 px)
Popis:  zobrazení  jednoho  z druhé  série  5  buttonů  v levém  sloupci.
Zobrazování je po dobu 30 dnů (cca 50.000 až 80.000 zobrazení, zobrazování
účinnosti kliknutí1x měsíčně změna banneru ZDARMA) 30 dnů 560,00 Kč

09009

Button2 – Banner – obecná reklama (120x60 px)
Popis:  zobrazení  jednoho  z druhé  série  5  buttonů  v levém  sloupci.
Zobrazování je po dobu 365 dnů (cca 50.000 až 80.000 zobrazení za měsíc,
zobrazování účinnosti kliknutí, 1x měsíčně změna banneru ZDARMA) 365 dnů 3 100,00 Kč

09004

AKCE – akce – 4 výročí
Button2 – Banner – obecná reklama (120x60 px)
Popis: zobrazení jednoho z třetí série 5 buttonů v levém sloupci. Zobrazování
je po dobu 30 dnů (cca 50.000 až 80.000 zobrazení,  zobrazování účinnosti
kliknutí, 1x měsíčně změna banneru ZDARMA) 90 dnů 144,00 Kč

09012

Button2 – Banner – obecná reklama (120x60 px)
Popis: zobrazení jednoho z třetí série 5 buttonů v levém sloupci. Zobrazování
je po dobu 365 dnů (cca 50.000 až 80.000 zobrazení za měsíc, zobrazování
účinnosti kliknutí, 1x měsíčně změna banneru ZDARMA) 365 dnů 2 300,00 Kč

09013

Button2 – Banner – obecná reklama (120x60 px)
Popis: zobrazení jednoho z dolní série 5 buttonů. Zobrazování je po dobu 30
dnů (cca 50.000 až 80.000 zobrazení za měsíc, zobrazování účinnosti kliknutí,
1x měsíčně změna banneru ZDARMA) 30 dnů 240,00 Kč

09016

Button2 – Banner – obecná reklama (120x60 px)
Popis: zobrazení jednoho z dolní série 5 buttonů. Zobrazování je po dobu 365
dnů (cca 50.000 až 80.000 zobrazení za měsíc, zobrazování účinnosti kliknutí,
1x měsíčně změna banneru ZDARMA) 365 dnů 1 300,00 Kč

09017

Banner – velký čtverec s popisem na hlavní straně(250x250px)
Popis: zobrazení velkého čtverce s popisem na hlavní straně. Zobrazování je
po  dobu  30  dnů  (cca  8.000  až  10.000  zobrazení  za  měsíc,  zobrazování
účinnosti kliknutí, 1x měsíčně změna banneru ZDARMA) 30 dnů 999,00 Kč

09019

Banner – velký čtverec s popisem na hlavní straně(250x250px)
Popis: zobrazení velkého čtverce s popisem na hlavní straně. Zobrazování je
po  dobu  180  dnů  (cca  8.000  až 10.000  zobrazení  za  měsíc,  zobrazování
účinnosti kliknutí, 1x měsíčně změna banneru ZDARMA) 180 dnů 5 600,00 Kč

09020

Banner – velký čtverec s popisem na hlavní straně(250x250px)
Popis: zobrazení velkého čtverce s popisem na hlavní straně. Zobrazování je
po  dobu  365  dnů  (cca  8.000  až 10.000  zobrazení  za  měsíc,  zobrazování
účinnosti kliknutí, 1x měsíčně změna banneru ZDARMA) 365 dnů 5 200,00 Kč

09005
Anketa – průzkum
Popis: anketa na zpracování průzkumu po dobu 30 dnů a předáním výsledků. 30 dnů 900,00 Kč

09006

Zpráva – informace 
Popis:  ve zprávách zobrazení informace uživatelům s obrázkem a dodaným
textem. Zobrazování je po dobu min. 30 dnů, až do vyřazení. 30 dnů 1000 Kč

09032

TOP Společnosti 
Popis:  na  všechny  písmena  a  znaky  -  na jeden rok  budeme v sekci  TOP
Společnosti  zobrazovat  Vaše  logo  a  krátký  popis  o  Vaší  společnosti
s hyperodkazem a odkazováním na Vaše personální  stránky.  Nemusíte tím
zadávat inzeráty, ale případní zájemci půjdou navštívit přímo Váš web. 365 dnů 499,00 Kč

Reklamní a upomínkové předměty   
interní
číslo název s popis služby

platnost /
služby cena

09901 Tričko s logem Job3000.cz velikost XXL včet. poštovného 1 ks 150 Kč
09902 Tričko s logem Job3000.cz velikost XL    včet. poštovného 1 ks 150 Kč

9903 Tričko s logem Job3000.cz velikost L      včet. poštovného 1 ks 150,00 Kč

9904
AKCE 
Kovový vizitkář s logem Job3000.cz        včet. poštovného 1 ks 150,00 Kč

Nejsme plátci DPH.
P i objednávce vyšší n ž 999 K  vám zašleme dárek s logem serveru Job3000.cz.ř ě č

* použití jednoho produktu z balí ku Exclusive, a po uplynutí lh ty jsou nepoužité produkty vč ů  balí kuč
deaktivovany. Použité a aktivované produkty z tohoto balí ku se budou ídit dle popisu jednotlivýchč ř
produkt . Bude-li tento balí ek zneužit bude po dohod  sů č ě  inzerentem zrušen.


