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START BASIC

WEB WEB + PRINT

cena v Kč 2 000 3 000

maximální počet inzerátů 1 1

možnost aktualizace 1x po 14 dnech 1x po 14 dnech

úhrada inzerce 
v dalších médiích

inzerce v dalších médiích je hrazena nad rámec 
nabitého konta

v ceně je jeden inzerát v MF DNES 
nebo v LN

platnost balíčku 1 měsíc 1 měsíc

popis
samostatný inzerát, inzerce v dalších médiích 

je hrazena nad rámec nabitého konta

samostatný inzerát, cena zahrnuje otištění  
v jednom vybraném regionálním vydání MF DNES 

nebo celostátním vydání LN

MožNoST zvIDITElNěNí INzERCE NA INTERNETu * platnost cena v Kč

přednostní umístění ve výpisu (kategorie, region) týden 3 000

přednostní umístění na homepage JobDNES.cz  (rotační pozice 1/8) týden 3 000

přednostní umístění v boxu na stránkách iDNES.cz (rotační pozice 1/8) týden 2 000

přednostní umístění v boxu na homepage iDNES.cz (rotační pozice 1/8) týden 3 000

firemní design inzerce - základní rozsah ** viz. platnost balíčku 20 000

PřI záJMu o věTší PočET INzERáTů NEBo o řEšENí NA MíRu A FIREMNí DESIgN KoNTAKTuJTE NAšE oBChoDNí PoRADCE 
NA TElEFoNNí lINCE: + 420 225 063 377 NEBo NA E-MAIlové ADRESE: oBChoD@JoBDNES.Cz

PříSTuP Do DATABázE žIvoToPISů platnost cena v Kč

Samostatný přístup 1 měsíc 7 990

Přístup v kombinaci s inzercí na portálu jobDNES.cz 1 měsíc 6 000

Samostatný přístup 12 měsíců 15 000

Přístup v kombinaci s inzercí na portálu jobDNES.cz 12 měsíců 13 000

JobDNES.cz profi období cena (v Kč)

testovací licence (5 inzerátů + přístup do databáze Cv) 3 měsíce 15 000

roční licence 50 (firmy do 50 pracovních pozic za měsíc) 12 měsíců 50 000

roční licence 50 pro inzerenty JobDNES.cz 
(firmy do 50 pracovních pozic za měsíc inzerující na JobDNES.cz)

12 měsíců 40 000

roční licence 50+ (firmy nad 50 pracovních pozic měsíčně) 12 měsíců 100 000

licence 50+ pro inzerenty JobDNES.cz 
(firmy nad 50 pracovních pozic za měsíc inzerující na JobDNES.cz)

12 měsíců 80 000

JobDNES.cz profi oNliNE pErSoNálNí SoftwarE, komplExNí řEšENí pro Hr profESioNály
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Inzeráty budou zveřejněny ihned po obdržení platby.
V ceně za jeden online inzerát je zahrnuto zveřejnění do max. 4 regionů.

Tiskové inzeráty jsou bez garance barvy.

Všechny ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH.

Zůstatek na účtu klienta po uplynutí doby platnosti cenového programu se automaticky nepřevádí do dalšího období. 
Tento převod je možný pouze na základě individuální dohody o další spolupráci s Vaším obchodníkem.

DoPlŇuJíCí INFoRMACE >

* Přednostní umístění je možné objednat v době platnosti konkrétní pozice.

** Požadavky klienta na přípravu firemního designu (kariérní sekce) nad rámec základního rozsahu budou řešeny individuální cenovou kalkulací

*** Cena zahrnuje výjezd kameramana (v rámci Prahy) s potřebnou technikou, střih záznamu (výsledná délka 30 – 60 vteřin), případné 

 universální zvukové podbarvení a kódování. Výdaje nad rámec tohoto paušálu budou vyčísleny dle individuálních požadavků klienta. 

vYSvěTlIvKY >

PRoDEJ BANNERů na jobDNES.cz popis cena v Kč

Mega Board 998 x 100
max. 45 kB, týden, 

na HP a ve výpisech
89 000

Super 300x60 max 20 kB, týden, na HP 15 000

Full banner 468x60 max 20 kB, týden, na HP 25 000

Bannerová plocha na homepage s fotografií zaměstnance 1 měsíc 25 000

DAlší MožNoSTI zvIDITElNěNí INzERCE popis cena v Kč

Název firmy na hP měsíc 5 000

logo firmy na hP v sekci ToP zAMěSTNAvATElé 120 x 60 px, týden 5 000

Firemní video v detailu pozice *** 60ti vteřinové video 7 000

E-MAIlové SlužBY popis cena v Kč

Rozeslání e-mailu na uchazeče z databáze 1x celá ČR 15 000

Rozesláni e-mailu na uchazeče z databáze 1x vybraný region + vybraná kategorie 6 000

MožNoST zvIDITElNěNí INzERCE v TISKu

MF DNES cena v Kč / 1 region

Praha město nebo Střední Čechy 1 500 regionální přílohy zaměstnání - ÚT, čT 
(uveřejnění v nejbližším možném 

ÚT nebo čT vydání)ostatní regiony ČR 1 000

lIDové NovINY cena v Kč

Celostátní vydání 1 000 uveřejnění v nejbližším možném ČT vydání

METRo cena v Kč

Celostátní vydání 2 000
uveřejnění v nejbližším možném ST vydání, 

vychází 2x měsíčně, 
každou druhou a čtvrtou středu

Platnost od 1. 3. 2016

(při volbě více jak 1 region + 1 obor sleva 10 % z celkové ceny za rozeslání)


