
Hitta it-proffsen på rätt ställe
Platsannonsera med Computer Sweden

För att hitta rätt it-kompetens på en tuff marknad är det avgörande att 
välja rätt kanal för ditt rekryteringsbehov. Vi har över 30 års erfarenhet av 
platsannonsering inom it och har under årens lopp utvecklat vårt erbjudande 
med att kombinera webb, mobilt, nyhetsbrev och IDG:s nätverk. Låt oss ge er den 
bästa mixen av de 500 000 it-proffs som besöker oss varje vecka.

2 500 ansökningar
CSJobb genererar över 2 500 jobbansökningar per månad plus 

de ansökningar som går direkt till rekryterande företag. 

500 000 it-proffs
CSJobb marknadsförs i hela IDGs Business-nätverk som varje 

vecka når över 500 000 it-proffs via online och mobilt. 



REFERENSER

CS Jobb är Sveriges ledande sajt för jobb och rekrytering inom it, data 
och systemutveckling. Här följer några exempel på arbetsgivare som 
rekryterar med hjälp av oss.



BASPAKET

PLATSANNONS PÅ CS JOBB

En platsannons på CS Jobb når i genomsnitt 75 000 unika besökare per månad. Alla 
dessa besökare kan bli dina för endast 10 900 kronor. Platsannonsen exponeras i  
30 dagar.

Platsannons
En annons i 30 dagar

10 900 kr

Öka synlig - 

heten markant  

med våra upp- 

graderingar

Se sidan 5

PLATSANNONS PÅ CS JOBB OCH BANNERANNONSERING

Ett annat erbjudande är att köpa en rektyteringsannons i Computer Sweden med 
bannerannonsering. Här är ett exempel:

Platsannons
En annons i 30 dagar

Banner
100 000 visningar

i IDGs Business-nätverk
26 700 kr



UPPGRADERINGAR

För att ge din platsannons på CSJobb.se extra synlighet och även 
exponera din platsannons för de som inte aktivt söker jobb så 
rekommenderar vi någon av nedan uppgraderingar. 

AKTUELLA JOBB 3 650 kr REKRYTERAR NU 3 650 kr

Din utvalda annons visas i lediga jobb widget som 
exponeras i IDGs business nätverk med över 500 000 
unika besökare varje vecka.

Er  logo visas i utvalda jobb widget som exponeras i IDGs 
business nätverk med över 500 000 unika besökare varje 
vecka.

TOPPJOBB 3 650 kr VECKANS JOBB 4 650 kr

Er annons är highlightad och listas högst upp i den specifika 
kategorisökningen på csjobb.se.

Er annons listas som ”veckans jobb” i högerspalten på 
csjobb.se.



UPPGRADERINGAR

MÅLANPASSADE UTSKICK

Tillsammans med er tar vi fram en selektering på rätt 
målgrupp för utskick via e-post. Pris på begäran.

CONTENTARTIKEL

Vi tar fram en content marketing-artikel som 
marknadsförs under ”Business Tech” i nätverket.

FÖRETAGSSIDA

Var med i vår listning arbetsgivare a-ö på csjobb.se, där alla 
era lediga jobb visas.

VIDEO PÅ FÖRETAGSSIDA

Utöka intresset för er företagsprofil med video content.

VARUMÄRKESANPASSAD  FÖRETAGSSIDA

Anpassa din företagssida för igenkännande och branding 
med ditt företags grafiska profil.

VIDEO EXTRA

Din ”employer branding video” exponeras i IDGs Business-
nätverk.

MOBILT

B2B RON visas slumpmässigt 50 000 gånger på sajterna 
idg.se, computersweden.se, techworld.se, cio.se samt 
internetworld.se.

PRODUKTION AV BANNERMATERIAL

Vid behov kan vår inhouse-byrå hjälpa er att ta fram 
önskat bannermaterial.

ETT GARANTERAT  
ANTAL KVALITATIVA CVN

NYHET.  Erbjuds under en begränsad period.
Vi marknadsför din platsannons tills vi fått fram fem till sju 
CVn med den profil vi kommit överrens om. CVn gallras av 
våra erfarna rekryteringskonsulter på IDG Rekrytering. 

NYHETSBREV – CS JOBB

Få din banner i vårt nyhetsbrev och nå fler än 22 000 
prenumeranter.

Toppbanner (580 x 120 pixlar): 6 500 kr 
Modul (480 x 250 pixlar): 5 000 kr

39 000 kr

495 kr/mån 1 650 kr

3 650 kr 22 500 kr

8 400 kr

från 5 000 kr39 800 kr

1 500 kr/tim

Öka synlig heten markant genom att komplettera er annonsering med 
några av våra ytterligare uppgraderingar.



●	 Platsannons 30 dagar på csjobb.se.

●	 Valfri uppgradering (lediga jobb widget, 
utvalda företag, toppjobb, premium jobb).

●	 Banner med 100 000 visningar, max fyra 
veckor på passande sajter i nätverket.

●	 Platsannons 30 dagar på csjobb.se.

●	 Två valfria uppgraderingar (lediga jobb widget, 
utvalda företag, toppjobb, premium jobb).

●	 Banner med 150 000 visningar, upp till fyra 
veckor på passande sajter.

●	 Utskick till 1000 selekterade och 
målgruppsanpassade mottagare.

●	 Platsannons 30 dagar på csjobb.se.

●	 Två valfria uppgraderingar (lediga jobb widget, 
utvalda företag, toppjobb, premium jobb).

●	 Banner med 200 000 visningar, upp till 4 
veckor på passande sajter.

●	 Utskick till 1 500 selekterade och målgrupps-
anpassade mottagare.

●	 Platsannons 30 dagar på csjobb.se.

●	 Tre valfria uppgraderingar (lediga jobb widget, 
utvalda företag, toppjobb, premium jobb).

●	 Banner med 250 000 visningar, max fyra 
veckor på passande sajter.

●	 Utskick till 1 500 selekterade och 
målgruppsanpassade mottagare.

●	 Contentartikel.

PAKET

MÅLGRUPPSANPASSAT

PAKET

HÖG KONKURRENS

PAKET

SVÅRTILLSATT TJÄNST

HELHETSKAMPANJ

PREMIUMTJÄNST

PAKETERBJUDANDEN

Våra färdigpaketerade rekommendationer utefter vilken typ av 
rekrytering du står inför. Här har vi tagit hjälp av våra lärdomar genom 
åren vad som ger effekt och vilka kanaler som kompletterar varandra. 
Utifrån det skapat värdefulla paket som ger de bästa förutsättningarna 
för dig att lyckas med din rekrytering. 

34 900 kr

49 900 kr

64 900 kr

94 900 kr



IDG BUSINESS-NÄTVERK

KONTAKTA OSS

Andre Kisch  Försäljningschef

08-453 61 42 eller 073 655 33 50
andre.kisch@idg.se

Magnus Håkansson  Säljare 

08-453 60 20
magnus.hakansson@idg.se

Janine Christensen  Säljare 

0736 63 02 12
janine.christensen@idg.se 

ComputerSweden
Dagliga nyheter om it, affärer och telekom.
Fokus Affärsnyttan med it.
Målgrupp It-chef/ansvarig, it-strateg, utvecklare, CIO, 
it-arkitekter och systemförvaltare.
  
IT24
Snabba raka nyheter om affärerna & människorna inom  
it- och telekom.
Fokus Företagsledning, försäljning och marknadsföring. 
Målgrupp It-säljare, it-projektledare och produktansvariga. 
  
Techworld
Sveriges forum för it-proffs.
Fokus Tekniken är primär, skriver dagligen om de senaste 
tekniktrenderna och lösningarna.
Målgrupp Drifttekniker, it-tekniker och systemutvecklare.

IDG.se
Nordens största nyhetssajt om it och teknik.
Målgrupp Här når du brett bland alla dom som arbetar 
professionellt med it, oavsett bransch och verksamhetstyp. 
  
CIO Sweden
Här når du Sveriges it-strateger i deras eget forum     
Fokus: Kunskap, erfarenhetsutbyte och nätverkande för 
Sveriges CIO:er.
Målgrupp CIOer, it-strateger och EA/SOA arkitekter. 
  
Internetworld
Nå personerna som formar framtidens näringsliv online.
Fokus Nyheter och trender inom digital kommunikation och 
digitala affärer. 
Målgrupp Marknadschefer, marknadsförare, kommunikatörer, 
webbutvecklare, kommunikationschefer och projektledare.


