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BEVEZETŐ

  Indítson kreatív kampányt 
  a Profession.hu oldalán, ahol  
  a legtöbb álláskereső megtalálható!

Magyarország népszerű állásportáljának segítségével havonta 
több mint 1,9 millió egyedi munkavállalót érhet el megjelené-
se, amellyel:

• megtámogathatja employer branding stratégiáját
• fókuszba helyezheti állashirdetését vagy karrieroldalát
• reklámozhatja rendezvényét.

Számos display termékünk közül megtalálhatja cégéhez és 
üzeneteihez leginkább illeszkedőt. 

Sokszínű és hatékonyan kombinálható eszközöket és csator-
nákat biztosítunk, melyekkel jól szegmentált célcsoportokat 
célozhat meg. 

Üzeneteit eljuttathatja e-mailben, az oldalon kihelyezett ban-
ner felületeken, illetve egyedi beépített megjelenési formákkal.
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TERMÉKEINK 

  eDM

Direkt marketing kommunikáció, e-mailes formában. Azon fel-
használóink kapják meg, akik megfelelnek a megrendelő által 
támasztott igényeknek és eDM feliratkozással rendelkeznek.
Kétféle kategóriát különböztetünk meg:

• Kiemelt kategóriákban küldhető eDM
 » Értékesítés
 » Mérnök
 » Pénzügy, Könyvelés
 » Gyártás, Termelés
 » IT programozás, Fejlesztés
 » Ügyfélszolgálat, Vevőszolgálat
 » Üzleti támogató központok

• Alap kategóriákba küldhető eDM
 » Minden egyéb kategória
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DISPLAY TÍPUSOK  
ÉS BEÉPÍTETT MEGJELENÉSEK

  1. Display típusok

Videós és képi tartalmakat jelenítünk meg a Profession.hu 
főoldalán több méretben, formában és mozgási típusban.  
A display típusaink AV alapon rendelhetőek. Ebben az eset-
ben az üzenetünket addig jelenítjük meg az adott felületen, 
ameddig a partnerünk által meghatározott számú megtekin-
tésszám nem teljesül.
Termék minimum 10 000-50 000 AV-től rendelhető meg a ha-
tékonyság érdekében, legeredményesebb kampányaink pe-
dig meghaladták a 100 000 AV-t, tehát több mint 100 000 al-
kalommal jelentek meg a célcsoport számára.

• Roll-in



https://www.youtube.com/watch?v=v7RKPqRQB-0&list=PLrmUG9TAwRQEkmJ0DhncJkYFW4pNgpzG-&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=v7RKPqRQB-0&list=PLrmUG9TAwRQEkmJ0DhncJkYFW4pNgpzG-&index=5
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• Videoboard és fejléc

 

• Háttér / Átszínezés

https://www.youtube.com/watch?v=v7RKPqRQB-0&list=PLrmUG9TAwRQEkmJ0DhncJkYFW4pNgpzG-&index=5
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• 4 oldalas kocka

 

• Fejléc

https://www.youtube.com/watch?v=Lm9GU2x2kI8&list=PLrmUG9TAwRQE2wEXwW5sDZdoT9TcM9bkB&index=9
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• Expand

 

• Torony

https://www.youtube.com/watch?v=Kh2gyI8395E&feature=youtu.be
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  2. Beépített megjelenések

A beépített megjelenési formák a profession.hu oldalán kisebb 
felületeken, egyes típusok menürendszerekbe fűzve jelennek 
meg. A display felületekhez képest kisebb méretben helyez-
hető el a hirdető céglogója, viszont hangsúlyosan kiemelkedik 
az oldalon és felhasználóbarát módon vonzza magára a fi-
gyelmet. Ezek a megjelenéseink időalapon vásárolhatók meg.  
Az időalapú megjelenés azt jelenti, hogy a kiválasztott meg-
jelenési forma egy adott időszakon belül kerül kihelyezésre  
a felületre.

• Ikon
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• Partner oldali logó

 

• Egyedi főkategória
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ESETTANULMÁNYOK

Continental Automotive Budapest:

• időszak: 12 hét

• cél:  párhuzamosan több célt tartottunk szem előtt
 » általános jelentkezés ösztönzés
 » 3 különböző pozíció népszerűsítése
 » Employer branding erősítése

• célcsoport: mérnök, gyártás/termelés kategóriák  
és a nyitóoldal látogatói

• eszközök:
 » 200 000 Ad View banner
 » 8 hét ikon megjelenés a nyitóoldalon
 » 2 eDM
 » 6 * 2 hét Social Media kampány
 » 6 db Optimum hirdetés + videó add-on

A banner kampány kiváló eredménnyel zárt, jelentős forgal- 
mat tereltünk a megadott linkekre. A Social media kampány-
nyal és az eDM-mel pedig biztosítottuk, hogy a lehető legna-
gyobb legyen a kampány által biztosított elérés. 
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Morgan Stanley:

• időszak: 8 hét

• cél: forgalomterelés a karrieroldalra

• célcsoport: pénzügy és SSC kategória

• eszközök:
 » 280 000 AV banner
 » Social Media kampány

Több, mint 130 ezer álláskeresőt értünk el, közel 5 ezer látoga-
tót irányítottunk a karrieroldalukra, amivel nyár végére min-
den nyitott pozíciót betöltöttek ezeken a területeken!
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MIÉRT ÉRI MEG?

  eDM

• Aktív és passzív munkakeresők elérése
• Kreatív, rugalmas megjelenési lehetőségek
• Magyarország legnagyobb önéletrajz adatbázisának  

használata
• Kategóriánként elérhető felhasználók*:

 »   Összes: 754 710 fő
 »   Értékesítés: 149 483 fő
 »   Fizikai munka: 99 539
 »   Gyártás / Termelés: 89 874
 »   IT fejlesztés: 24 207
 »   IT összesen: 46 508
 »   Mérnök: 48 638
 »   Pénzügy: 58 742
 »   Szakmunka: 113 913
 »   Ügyfélszolgálat: 44 848
 »   SSC / BSC: 15 400

• Konkrétan szegmentált és targetálható célcsoportok
• Személyre szabott kommunikáció

*Forrás: Profession Backend, 2019. május
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DISPLAY TÍPUSOK
ÉS BEÉPÍTETT MEGJELENÉSEK

  1. Displayek - AV alapú termékek

1. Több mint 240 millió oldalletöltés évente,  
kb 7,8 millió egyedi látogatótól

2. Targetált megjelenés

3. Multiplatform megjelenés –  

desktopon és mobilon is megjelenik

  2. Beépített megjelenések -  
      Időalapú termékek

1. Fix ideig tartó megjelenés a legfrekventáltabb felületen

2. Évente 12 millió látogató várható

3. Esettanulmány röviden, számokban
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Munkáltatói célok Javasolt felületek

Munkáltatói márka építése 

DISPLAY:
Roll-in

Háttér / Átszínezés
Videoboard + fejléc

Rendezvények promóciója
DISPLAY:

Oldalas kocka
Fejléc

Konkrét keresések  
támogatása vagy extra  

forgalomterelés  
a cég karrieroldalára

DISPLAY:
Torony

Expand (mobilon Pull)

SEGÍTÜNK A VÁLASZTÁSBAN,
ISMERJE MEG JAVASLATUNKAT!
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VÁLASSZA KREATÍV MEGOLDÁSAINKAT, 
TŰNJÖN KI A TÖMEGBŐL!

Amennyiben további információra lenne szüksége a termékről, 
írjon nekünk az ugyfelszolgalat@profession.hu-ra vagy keres-
se fel közvetlen kapcsolattartóját!
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FOGALOM MAGYARÁZAT
1. eDM: Direkt marketing kommunikáció, e-mailes formában.  

Azon felhasználóink kapják meg, akik leginkább megfelelnek  
a megrendelő által támasztott igényeknek és edm feliratkozás-
sal rendelkeznek.

2. Látogató: Azon személyek, akik egy-egy online felületet megte-
kintenek.

3. Banner, display: Kommunikációs eszközök, melyek segítsé-

gével céglogót és álláspiaci kötődésű marketing üzeneteket 
tudunk online felületeken megjelentetni. Különböző megjele-
nési formákban elérhető megoldás, mely marketing és egyéb 
speciális üzenetek megjelentetésére alkalmasak.

4. AV: Az Ad view, vagyis megtekintési számok azt mutatják meg 
nekünk, hogy az általunk kihelyezett banner megoldás hány 
alkalommal jelent meg az oldal látogatói számára.

5. AV alapú megjelenés: Ebben az esetben az üzenetünket addig 
jelenítjük meg az adott felületen, ameddig a partnerünk által 
meghatározott számú megtekintésszám nem teljesül.

6. Időalapú megjelenés: Az időalapú megjelenés azt jelenti, hogy 
az üzenetünk a meghatározott formában, egy adott időszakon 
belül folyamatosan ki van helyezve egy felületre.

7. Postbuy riport: Összefoglaló a termék teljesítményéről.  
Direkt marketing levél esetén ezek a következők lehetnek:  
kiküldési, megnyitási és kattintási számok/arányok, a kiküldés 
ideje. AV alapú megjelenések esetén: megjelentetési és kattin-
tási számok, valamint a megjelentetés időszaka.

8. CTR: Olyan arányszám, amely megmutatja, hogy a megtekintést 
követően milyen gyakran kattintanak az emberek a hirdetésre.  
Az átkattintási arány (CTR) felhasználható annak a mérésére, 
hogy a kulcsszavak és hirdetések mennyire teljesítenek jól.
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Több részlet, jobb döntés.
 

ugyfelszolgalat@profession.hu
 +36 1 224 2070

A fenti árak az ÁFÁT nem tartalmazzák.


