1.9.2005

„T O P Společnosti“ od Job3000.cz
AKCE platná do 1.1.2006

objednávkové číslo: 09030
Chceme Vám představit náš nový produkt TOP Společnosti.
V naší dubnové anketě jsme zjistili, jak zájemci nejvíce hledají práci.
A tak jsme se rozhodli vytvořit produkt s vhodným zacílením. Zájemci, kteří hledají práci
najdou práci právě u Vás.
Nejčastějším vyhledáváním práce je poměrně chaotické hledání a využívání pomocných
mechanizmů jako jsou internetové katalogy nebo vyhledávače, které k správnému
vyhledávání pomáhají (Seznam, Centru, Atlas, Google, atd.).
Jste-li však při hledání v těchto vyhledávačích na několikáté stránce (př. 8 ) tak Vás
potenciální zájemce ani nenajde. Najde si však práci u Vaší konkurence, která má vyšší
pozici při hledání. Budete-li chtít v těchto vyhledávačích být na prvních stránkách bude to
stát několik set tisíc Kč za rok.
Jedna z dalších možností jak zájemci hledají je taky velmi cílené a účelné hledání práce
přes Internetové personální servery, kde si procházejí pracovní nabídky. My jsme připravili
speciální rubriku TOP Společnosti, kde si Vás jednoduše najdou a projdou si Vaše nabídky a Vaše
webové stránky kde se zároveň informují o tom co vlastně děláte.

Proč využít TOP Společnosti?
–Vaše pracovní nabídky může ročně navštívit okolo 150.000 – 190.000 zájemců
–nemusíte sledovat aktuálnost a platnost Vašich inzerátu a pracovních nabídek
–aktualizujete jen své stránky

–odpovědi dostáváte rovnou z Vašich stránek
–zvyšujete návštěvnost Vašich stránek

–informujete veřejnost o svých pracovních nabídkách, službách a produktech

–při více využití služeb (z TOP Společnosti) jste na předních místech a tak Vás zájemci

rychleji najdou
–zájemci Vás hledají cíleně
–budete informováni o účinnosti, zobrazení a návštěvnosti Vašich stránek
–budete informováni o nových trendech prezentace
( chcete-li Však nějakou nabídku upřednostnit využijte dalších služeb zadání
inzerátu a zaslání nabídky zájemcům )
- abecední hledání (znakové)

Co to bude stát?

BONUS:

za jeden měsíc už od 8,25Kč
( za první znak 99,-Kč za rok, každé další písmeno 500Kč )
jen roční objednávka

Při objednávce ihned jednoho znaku dostanete 2. znaky na hledání ZDARMA!
(standartní cena 3.000Kč za první znak)

