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Над посетители и повеќе од прегледи на саемот

Повеќе од добиени апликации

Истакнување на предностите на Вашата компанија како работодавач
работната атмосфера платата и другите бенефити се најважни информации
за лицата кои бараат работа

Директна комуникација со кандидатите и нивно брзо вработување преку
од посетителите од сите старосни групи го следат саемот преку мобилен

досег до над корисници потенцијални кандидати штанд на саемот огласи и
маркетиншка кампања на подрачјето на Македонија Хрватска Србија Босна и Херцеговина и Словенија

Саемот е активен часа во текот на дена и е достапен од сите уреди мобилен таблет лаптоп десктоп

Досег до потенцијални кандидати во регионот Македонија Хрватска Србија Босна и Херцеговина и Словенија

Место на одржување

Зошто да учествувате

Извор Регионал н саем за вработување

http://www.regionalensaemzavrabotuvanje.com/
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Предности на онлајн саемот
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СТРУКТУРА НА ПОСЕТИТЕЛИ ПО 
ВОЗРАСТ*

Едноставна и брза
комуникација со

посетителите на саемот
преку и видео

повици

Единствен саем во
Европа на проверена

платформа со
обезбедена поддршка

за изложувачите и
посетителите

Можност истовремено да
ја претставите Вашата
компанија во повеќе

земји во регионот
С што ви треба е

интернет

Освен тековни
вработувања

создавате и база за
Вашите идни потреби

Секогаш е добро
време за да го

пронајдете
вистинскиот кандидат

Извор Регионал н саем за вработување
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Технички информации

Проверена платформа достапна на сите уреди мобилен таблет и десктоп и преку сите пребарувачи

Брзо и едноставно движење низ виртуелните штандови

решение за подготовка на штанд едноставно избирање на понудена содржина со бројни
дизајнерски можности
Видео за изработка на штандот може да погледнете на https://youtu.be/p56pTJVYizI

Профил Огласи за
работа

Видео
галерија

Зошто ние
Искуства на вработени

погодности бенефиции

Чет

SWIPE SWIPESWIPE

https://youtu.be/p56pTJVYizI
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Видови на штандови

Бесплатна објава на огласи на
порталот
Визуелно поголем и поистакнат штанд
Интерактивен штанд со елементи
Проширена маркетинг кампања

Бесплатна објава на огласи на
порталот
Интерактивен штанд со
елементи
Основна маркетинг кампања

ЕКСКЛУЗИВЕН штанд
ден

ПРЕМИУМ штанд
ден

* Во цената не е вклучен ДДВ.

БРЕНДИРАН штанд
ден

Бесплатна објава на огласи на
порталот
Ексклузивен штанд со
позадина
Интерактивен штанд со елементи
Проширена маркетинг кампања
дополнителна кампања на ПР текстови
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Споредба на функционалности Брендиран Ексклузивен Премиум

Цена 83.000 ден* 54.800 ден* 35.400 ден*

Број на огласи на Vrabotuvanje.com 
(Македонија) – ексклузивни огласи на 
насловна страна

20 10 5

Број на елементи:
(можност за избор на следните елементи: 
профил, видео и галерија, понуда на огласи, 
чет и зошто ние (искуства на вработени, 
бенефиции и придобивки)

5 4 3

Маркетинг кампања

Проширена 
маркетинг 
кампања + 

дополнителна 
кампања на ПР 

текстови

Проширена Основна

* Во цената не е вклучен ДДВ.

Спецификација на штандовите
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Маркетинг услуги Брендиран Ексклузивен Премиум

Објава на интервју на порталот vrabotuvanje.com.mk, LinkedIn и Facebook 
страната на vrabotuvanje.com.mk

+ - -

Истакнување на огласите на почетната страна на vrabotuvanje.com.mk + + +

Групна промоција во ПР кампања на vrabotuvanje.com.mk и на партнерските 
портали

+ + +

Групна промоција во е-весникот на vrabotuvanje.com.mk + + +

Групна промоција на Facebook + + + 

Објава на Facebook страната на vrabotuvanje.com.mk (100.000+ followers) + + +

Кампања на Facebook страната на vrabotuvanje.com.mk (100.000+ followers) + + -

Објава на LinkedIn страната на vrabotuvanje.com.mk (23.000+ followers) + + -

ПР статија за компанијата на vrabotuvanje.com.mk + + -

Лого на компанијата во банер кампања на vrabotuvanje.com.mk (8 дена) + + -

Завршна ПР статија - искуство со саемот
+ - -

Кампања на ПР статија/интервју на Facebook страната на 
vrabotuvanje.com.mk (100.000+ followers)

+ - -

Маркетинг кампања
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Сакате да се претставите и во другите земји од регионот

На сите изложувачи им нудиме можност освен во Македонија да закупат било каков вид на штанд и во
останатите земји учесници на саемот Хрватска Србија Босна и Херцеговина

и Словенија

Со купување на штанд во повеќе земји го остварувате следниот попуст

• попуст земји

• попуст земји

• попуст земји

• попуст земји

Дополнителна можност закуп на штандови во повеќе
земји
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Каролина Апостоловска
Проект менаџер

Контакт

mailto:karolina@vrabotuvanje.com.mk

