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CENA 

PUBLIKACJI

KANDYDATÓW 
ELEKTRYKÓW, ELEKTROMONTERÓW 
CODZIENNIE  OBSERWUJE OFERTY PRACY 
NA NASZYM PROFILU FB.



FAKTY
NA ELEKTROMONTER.PL

CENA 
PUBLIKACJI



100%
ŚCISŁY TARGET 
ELEKTROENERGETYCZNYCH 
KANDYDATÓW

Obserwują i odwiedzają nas tylko 
elektromonterzy,  elektrycy, inżynierowie 
energetycy, mechatronicy i automatycy.
Idealna grupa  odbiorców dla Twojej firmy!

7800 
KANDYDATÓW
NA PROFILU FACEBOOK

Siła social media - aktualnie 7266 specjalistów 
energetyki obserwuje nasz profil na Facebook –
Zobacz

98,79 % 
MĘŻCZYZN

19 – 24 LAT  - 41,69 %
25 – 34 LAT  - 37,74 %
35 – 44 LAT  - 14,80 %

20 000 
WEJŚĆ MIESIĘCZNIE 
NA STRONĘ

Elektromonter.pl notuje stały wzrost 
unikalnych użytkowników. Odwiedza nas 
miesięcznie  ok. 12 000 -15 000 
kandydatów. 

FAKTY I LICZBY

45 – 54 LAT  - 3,38 %
55 – 64 LAT  - 0,52 %
+65 LAT          - 0,40%

Portal Elektromonter.pl codziennie odwiedzają setki specjalistów związanych z branżą elektryczną, monterską, instalacyjną. 
Codziennie docieramy do ogromnej bazy kandydatów do pracy poprzez naszą społeczność na FB.
Chcesz zyskać wartościowych pracowników publikuj oferty pracy, a także zamieść profil pracodawcy. 

CENA 
PUBLIKACJI

https://www.facebook.com/elektromonterpl


JAKOŚCIOWE CV
OFERTY PRACY OBSERWUJĄ KANDYDACI ROZWAŻAJĄCY 
ZMIANĘ PRACY, DEKLARUJĄCY CHĘĆ ROZWOJU.

Obserwują̨ nas zatrudnieni aktualnie specjaliści z doświadczeniem, 
dbający o swój rozwój i podnoszenie kwalifikacji. Są to osoby znające 
języki obce, po studiach, technikach, szkołach zawodowych, zatrudnieni 
w największych firmach w Polsce i zagranicą (wg. źródło Facebook).

SZYBKOŚĆ DOTARCIA
(FB,WWW + MAILING)
W 7 dni Twoją ofertę pracy zobaczy min. 15 000 kandydatów.

Dzięki aktywnemu profilowi w social media szybko docieramy nie tylko do 
aktywnych osób szukających pracy, lecz także do biernych kandydatów, którzy nie 
wykluczają możliwości zmiany i  jej podjęcia - przeważnie są to specjaliści z 
doświadczeniem. 

DLACZEGO WARTO?

NISKI KOSZT 
MIESIĘCZNY ZASIĘG MIN. 15 000 ELEKTROSPECJALISTÓW

Konkretny zasięg specjalistów = niski koszt rekrutacji

EMPLOYER BRANDING
BUDOWANIE WIZERUNKU W BRANŻY (PROFIL PRACODAWCY, KONKURSY, 
GADŻETY, LOGO W SEKSCJI POLECANI PRACODAWCY,  
AKCJE SPECJALNE, ZAPROSZENIA NA TARGII, REKLAMA FIRMY)

Employer Branding, czyli budowanie marki pracodawcy, ma na celu promocję 
pozytywnego wizerunku firmy jako pożądanego miejsca pracy, dlatego też 
obecność na Elektromonter.pl to skuteczny sposób na pokazanie wizerunku 
dobrego pracodawcy w branży elektroenergetyczno-instalatorskiej. Możliwość 
zapoznania kandydatów z firmą co w konsekwencji skutkuje lepszą bazą 
kandydatów do pracy oraz zwiększa zaangażowanie aktualnych pracowników.

TARGETOWANIE
WYBÓR GRUPY DOCELOWEJ

Wybierz do kogo chcesz dotrzeć np.: ze względu na wiek, wykształcenie, 
region zamieszkania, kraj, firmę w której aktualnie pracują kandydaci 
(np.: u konkurencji). My tak ustawimy target Twojej oferty pracy.
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USŁUGI NA ELEKTROMONTER.PL

PLN netto                         • Logo Twojej firmy w layoucie ogłoszenia
• Publikacja na wszystkie województwa
• Publikacja oferty na Facebooku 
• Aktywna promocja oferty na Facebook
• Indywidualna grafika do postu oraz oferty pracy
• Ogłoszenie na górze ofert w sekcji wyróżnione
• Mailing do bazy kandydatów
• W przypadku 90 dni, oszczędzasz 200 PLN

300  

365 DNI

• Obecność 365 dni na portalu Elektromonter.pl
• Logo oraz film Twojej firmy w layoucie ogłoszenia
• Publikacja na wszystkie województwa
• Publikacja oferty na Facebooku 
• Aktywna promocja oferty na Facebook, Google oraz Instagram
• Logotyp w sekcji polecani pracodawcy
• Ogłoszenie na górze ofert w sekcji wyróżnione
• Odświeżenie pozycji  raz na miesiąc
• Mailing do bazy kandydatów

1900
• Indywidualnie zaprojektowany profil pracodawcy na portalu
• Logo Twojej firmy w layoucie ogłoszenia
• Publikacja profilu na facebooku, instagram, Google i aktywna ich 

promocja Logotyp w sekcji polecani pracodawcy, kierujący do 
profilu

• Ogłoszenia na górze ofert w sekcji wyróżnione
• Publikacja na portalu wydarzeń z firmy / wywiadów/ artykułów 

(raz w miesiącu)

PROFIL PRACODAWCY
Inwestycja w rozpoznawalność Marki

1200

Oferty pracy do publikacji prosimy o wysłanie na adres : kontakt@elektromonter.pl

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE 
PREMIUM

PLN netto
PLN netto / na rok                       

30 DNI

700  PLN netto                         
OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE 
PREMIUM

90 DNI
Najczęściej 
wybierana opcja.

mailto:kontakt@elektromonter.pl


KONTAKT

+48 605 550 452 

Kontakt i publikacja ofert:
kontakt@elektromonter.pl

ZAPRASZAMY 

mailto:kontakt@elektromonter.pl
http://elektromonter.pl/dodaj-ogloszenie/

