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• NORDJYSKE Stiftstidende (Pris pr. mm)
Rubrik Job
Særlige Stillinger (min. 250 mm), Stat, Region og Kommune, Håndværk og
Industri, Kontor og Forretning, Hotel og Restauration, Landbrug,
Hus og Børnepasning, Andre Erhverv. Søndag eller onsdag		

29,00

Tekstside Job
Alle sektioner, min. 1000 mm		
Søndage, lørdage og hverdage		

29,00

Tillæg
Side 3

45%

Højreside		

25%

Farvetillæg pr. indrykning
Sort + 1 farve, hverdag/søndag
Sort + 2 og 3 farver, hverdag/søndag

6.000

7.300

12.000

14.600

• 24timer Centrum
Rubrik Job/Tekstside Job (Pris pr. mm inkl. farve)
Tirsdag		

11,00

Tirsdag + tirsdag (inden for 8 dage)		

13,75
Pr.
indrykning

Klippekort
10 stk.

Klippekort
20 stk.

30 dage - uden match
Elektronisk jobopslag - med virksomhedslogo			

900

5.850

9.000

30 dage - med match
Elektronisk jobopslag med matchmails til relevante kandidater i CV-bank		

4.100

26.650

41.000

30 dage - med match og kontaktmuligheder til kandidater
Elektronisk jobopslag med matchmails til relevante kandidater i CV-bank
Rangordnet liste over de bedste kandidater til jobbet
Mulighed for direkte kontakt med kandidater via systemet			

5.900

38.350

59.000

• www.nordjyskejob.dk

Henvisningsannonce (Tilkøb kun i forbindelse med www.nordjyskejob.dk)
Str. 2 sp. x 50 mm under rubrikken ''nordjyskejob.dk''. Indrykkes sønd. og onsd.

3.016

• Annoncemateriale
Færdigmaterialegodtgørelse 		

0,25 pr. mm på 1. indrykning

Produktionsomkostninger			1,75 pr. mm på 1. indrykning
Produktionen omfatter grafisk opsætning samt gennemgang af tekst,
således at den er i overensstemmelse med dansk lovgivning
• Jobsøgeren (til private) (Pris pr. indrykning - inkl. moms)
1 spalte			
2 spalter			

500,00
650,00

3 spalter			

850,00

NORDJYSKE Medier er et af de mest ambitiøse mediehuse i Europa. Vi har integreret dagblad, gratisavis, ugeaviser,
radio, tv og net. Medier, som de fleste nordjyder bruger en eller flere gange hver uge. Hos NORDJYSKE Medier
kan vi altid tilbyde det rette mediamix.
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Rabat
Kombirabat

Ved gentagelse af en jobannonce inden for 8 dage
i NORDJYSKE Stiftstidende ydes der 40% på første
indrykning og 50% på anden genindrykning.
Annoncen skal indrykkes med samme placering og
bestilles samtidig.
Se særlig kombirabat for 24timer Centrum

Gentagelsesrabat

Ved gentagelse af samme annonce 4 gange, inden for
4 uger, ydes 25% rabat.

Samannonceringsrabat

Ved gentagelse af en annonce, inden for 8 dage, ydes
50% samannonceringsrabat i NORDJYSKE Ugeaviser
eller 24timer Centrum.

Kontakt

Kontakt annonceafdelingen på 9935 3589 eller på
ann@nordjyske.dk
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Effektgaranti
Der ydes effektgaranti på NORDJYSKE's
jobpakker, såfremt annoncen er min. 100 mm.
Effektgaranti giver annoncøren mulighed for at
genindrykke jobannoncen, såfremt den ikke har
givet tilstrækkelig eller kvalificerede ansøgere.
Genindrykningerne kan ske fra min. 3 uger og
maks. 8 uger efter første indrykning. Det er
tilladt at ændre ansøgningsfristen. I tilfælde af
en annonce med flere stillinger, er det tilladt at
angive ''BESAT'' eller lignende på øvrige stillinger.
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www.nordjyskeugeaviser.dk
Pris pr. uge pr. annonce kr. 40,00
Annoncer fra NORDJYSKE Mediers ugeaviser kommer
automatisk på nettet. De vises sammen med de redaktionelle
artikler, og kan også søges via en helt unik søgefunktion.
Prøv det på www.nordjyskeugeaviser.dk
Alle priser er eksklusiv moms. Der henvises i øvrigt til www.nordjyskesalg.dk vedr. Rabatter - Deadlines - Tekniske oplysninger Almindelige bestemmelser - Kontaktinformation samt de nyeste oplags-, læser- og seertal.

NORDJYSKE Medier er et af de mest ambitiøse mediehuse i Europa. Vi har integreret dagblad, gratisavis, ugeaviser,
radio, tv og net. Medier, som de fleste nordjyder bruger en eller flere gange hver uge. Hos NORDJYSKE Medier
kan vi altid tilbyde det rette mediamix.

