
Jobdanmark Erhverv og Dagblad

Alle pakker
er inkl. JobOnline

på Jobdanmark.dk i
op til 45 dage 

Jobdanmark Sydjylland
JydskeVestkysten 
Jobdanmark Fyn
Fyens Stiftstidende & Fyns Amts Avis
Jobdanmark ErhvervPlus
Indeholder alle Erhvervsudgivelserne herunder
Fyn, Sydjylland, Vestjylland & Østjylland

ANNONCESTØRRELSER/-PRISER
Basis light (2x75 mm) ............................. kr. 5.190
Standard 1/8 side (3x90 mm / 2x135 mm) ... kr.   6.590
Standard Plus 1/4 side (3x180 mm) ........ kr.   9.590
Premium 1/2 side ............................... kr.   12.990
(3x365 mm / 4x260 mm / 6x180 mm)

Premium plus 1/1 side (6x365 mm) ........ kr.   21.490
Jyskevestkysten lokal
• JV Øst - Kolding, Haderslev & Vejen
• JV Syd -Tønder, Sønderborg & Haderslev
• JV Midtvest - Esbjerg, Varde, Billund & Vejen

Jobdanmark MidtVest
Dagbladet Holstebro Struer, Dagbladet Ringkøbing-Skjern,  
Viborg Stifts Folkeblad & Folkebladet Lemvig
Jobdanmark MidtØst
Randers Amtsavis & Århus Stiftstidende
Jobdanmark Trekanten
Horsens Folkeblad, Fredericia Dagblad & Vejle Amts Folkeblad
Jobdanmark Sjælland
Helsingør Dagblad
Jobdanmark ErhvervPlus  
• København - begrænset antal udgivelser
• Nordsjælland - begrænset antal udgivelser
• Fyn
• Sydjylland
• Vestjylland
• Østjylland

ANNONCESTØRRELSER/-PRISER
Basis light (2x75 mm) ............................. kr. 3.590
Standard 1/8 side (3x90 mm / 2x135 mm) ... kr. 4.590
Standard Plus 1/4 side (3x180) .............. kr. 6.190
Premium 1/2 side ............................... kr. 8.990
(3x365 mm / 4x260 mm / 6x180 mm)

Premium plus 1/1 side (6x365mm) ......... kr. 14.490
Alle priser er inkl. JobOnline i op til 45 dage til en værdi af 1495,-
Alle priser er pr. indrykning eksklusiv moms, miljøtillæg og E-profi l som tillæg til hver pakke.

Har du ofte brug for 
nye medarbejdere?

Med JobDanmark finder du hurtigt
og effektivt de bedste kandidater

Se mere på www.jobdanmark.dk

Fyldannonce_4_3spx180mm_001.indd   1 09/03/19   09:03

Er du utilfreds med
kvaliteten af dine ansøgere?

Med JobDanmark målrettes dit 
jobopslag kun de relevante kandidater

Se mere på www.jobdanmark.dk

Fyldannonce_4_3spx180mm_002.indd   1 09/03/19   10:22

Det er svært at finde den
rigtige medarbejder!

Med JobDanmark målrettes din 
annonce de 3 mio. bedste kandidater

Se mere på www.jobdanmark.dk

Fyldannonce_4_3spx180mm_003.indd   1 09/03/19   10:30

Den bedste kandidat er 
muligvis allerede i job!

Med JobDanmark rammer du også 
dem, som ikke er jobsøgende!

Se mere på www.jobdanmark.dk

Fyldannonce_4_3spx180mm_004.indd   1 09/03/19   11:15

Brandingkampagne - JobDanmark - afsender JobDanmark

Call to action kampagne - JobDanmark - afsender JobDanmark + lokalt produkt
Eksponeringskanaler - print - ugeaviser - dagblade - erhverv. Dagblads og ugeavis sites.

Se mere på www.jobdanmark.dk

Budskab #1
produkt effekt
Uanset hvem du står og mangler har du brug for en jobpakke hos
JydskeVestkysten. Vi kombinerer vores stærke print medier med
JobOnline på Danmarks nye jobportal: JobDanmark.dk
Kom i gang fra 1.995,-

➔ Vi er klar til at hjælp dig nu - 65 45 53 00 - jobdanmark@jfmedier.dkVi er klar til at hjælp dig nu - 65 45 53 00 - jobdanmark@jfmedier.dk

Budskab #2
Nemt og effektivt
Uanset hvem du står og mangler har du brug for en jobpakke hos
JydskeVestkysten. Vi kombinerer vores stærke print medier med
JobOnline på Danmarks nye jobportal: JobDanmark.dk
Kom i gang fra 1.995,-

➔ Vi er klar til at hjælp dig nu - 65 45 53 00 - jobdanmark@jfmedier.dk

Budskab #3
Frygt - find den rette profil
Uanset hvem du står og mangler har du brug for en jobpakke hos
Jysk Fynske Medier. Vi kombinerer vores stærke print medier med
JobOnline på Danmarks nye jobportal: JobDanmark.dk
Kom i gang fra 1.995,-

➔ Vi er klar til at hjælp dig nu - 65 45 53 00 - jobdanmark@jfmedier.dk

Jobdanmark Dagblad

➔ Vi er klar til at hjælpe dig nu - 65 45 53 00 – jobdanmark@jfmedier.dk

Jobonline på JobDanmark.dk 
giver dig
● Dit stillingsopslag online i 30 dage 

Jobansøgninger direkte i din indbakke

● Jobagent – relevante ansøgere 
får direkte besked i deres indbakke 

● Fremhævning af din stillingsannonce 
hos JobDanmark.dk

JobDanmark Sydjylland
JydskeVestkysten
JobDanmark Fyn
Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis

annonceStørrelSer/-priSer
Basis light 2 x 75 mm ....................... kr. 4.595
Standard 1/8 side.............................. kr. 5.995
Standard Plus 1/4 side..................... kr. 8.995
Premium 1/2 side.............................. kr. 10.995
Premium plus 1/1 side..................... kr. 15.995

JobDanmark MidtVest
Dagbladet Holstebro Struer, Dagbladet Ringkøbing-Skjern,
Viborg Stifts Folkeblad, Folkebladet Lemvig
JobDanmark Midtøst
Randers Amtsavis, Århus Stiftstidende
JobDanmark trekanten
Horsens Folkeblad, Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad

annonceStørrelSer/-priSer
Basis light 2 x 75 mm ....................... kr. 2.995
Standard 1/8 side.............................. kr. 3.995
Standard Plus 1/4 side..................... kr. 5.595
Premium 1/2 side.............................. kr. 6.995
Premium plus 1/1 side..................... kr. 10.995

Alle priser er pr. indrykning eksklusiv moms, miljøtillæg (0,09) 
E-profil som tillæg til hver pakke 
(annoncer under 100 mm: Dagblad 299,- over 100 mm Dagblad 399,- 
Evt. produktion af annoncer kr. 0,50/mm

alle pakker 
er inkl. Jobonline på
Danmarks jobportal 

jobdanmark.dk i 30 dage,
værdi 1995,-

Ved overførsel af 
annoncen til flere pakker 

trækkes 995,- 
fra pakkens pris 

Har du ofte brug for 
nye medarbejdere?

Med JobDanmark finder du hurtigt
og effektivt de bedste kandidater

Se mere på www.jobdanmark.dk

Fyldannonce_4_3spx180mm_001.indd   1 09/03/19   09:03

Er du utilfreds med
kvaliteten af dine ansøgere?

Med JobDanmark målrettes dit 
jobopslag kun de relevante kandidater

Se mere på www.jobdanmark.dk

Fyldannonce_4_3spx180mm_002.indd   1 09/03/19   10:22

Det er svært at finde den
rigtige medarbejder!

Med JobDanmark målrettes din 
annonce de 3 mio. bedste kandidater

Se mere på www.jobdanmark.dk

Fyldannonce_4_3spx180mm_003.indd   1 09/03/19   10:30

Den bedste kandidat er 
muligvis allerede i job!

Med JobDanmark rammer du også 
dem, som ikke er jobsøgende!

Se mere på www.jobdanmark.dk

Fyldannonce_4_3spx180mm_004.indd   1 09/03/19   11:15

Brandingkampagne - JobDanmark - afsender JobDanmark

Call to action kampagne - JobDanmark - afsender JobDanmark + lokalt produkt
Eksponeringskanaler - print - ugeaviser - dagblade - erhverv. Dagblads og ugeavis sites.

Se mere på www.jobdanmark.dk

Budskab #1
produkt effekt
Uanset hvem du står og mangler har du brug for en jobpakke hos
JydskeVestkysten. Vi kombinerer vores stærke print medier med
JobOnline på Danmarks nye jobportal: JobDanmark.dk
Kom i gang fra 1.995,-

➔ Vi er klar til at hjælp dig nu - 65 45 53 00 - jobdanmark@jfmedier.dk

Budskab #2
Nemt og effektivt
Uanset hvem du står og mangler har du brug for en jobpakke hos
JydskeVestkysten. Vi kombinerer vores stærke print medier med
JobOnline på Danmarks nye jobportal: JobDanmark.dk
Kom i gang fra 1.995,-

➔ Vi er klar til at hjælp dig nu - 65 45 53 00 - jobdanmark@jfmedier.dk

Budskab #3
Frygt - find den rette profil
Uanset hvem du står og mangler har du brug for en jobpakke hos
Jysk Fynske Medier. Vi kombinerer vores stærke print medier med
JobOnline på Danmarks nye jobportal: JobDanmark.dk
Kom i gang fra 1.995,-

➔ Vi er klar til at hjælp dig nu - 65 45 53 00 - jobdanmark@jfmedier.dk

Jobdanmark Dagblad

➔ Vi er klar til at hjælpe dig nu - 65 45 53 00 – kontakt@jobdanmark.dk

Jobonline på JobDanmark.dk 
giver dig
● Dit stillingsopslag online i 30 dage 

Jobansøgninger direkte i din indbakke

● Jobagent – relevante ansøgere 
får direkte besked i deres indbakke 

● Fremhævning af din stillingsannonce 
hos JobDanmark.dk

JobDanmark Sydjylland
JydskeVestkysten
JobDanmark Fyn
Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis

annonceStørrelSer/-priSer
Basis light 2 x 75 mm ....................... kr. 4.595
Standard 1/8 side.............................. kr. 5.995
Standard Plus 1/4 side..................... kr. 8.995
Premium 1/2 side.............................. kr. 10.995
Premium plus 1/1 side..................... kr. 15.995

JobDanmark MidtVest
Dagbladet Holstebro Struer, Dagbladet Ringkøbing-Skjern,
Viborg Stifts Folkeblad, Folkebladet Lemvig
JobDanmark Midtøst
Randers Amtsavis, Århus Stiftstidende
JobDanmark trekanten
Horsens Folkeblad, Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad

annonceStørrelSer/-priSer
Basis light 2 x 75 mm ....................... kr. 2.995
Standard 1/8 side.............................. kr. 3.995
Standard Plus 1/4 side..................... kr. 5.595
Premium 1/2 side.............................. kr. 6.995
Premium plus 1/1 side..................... kr. 10.995

Alle priser er pr. indrykning eksklusiv moms, miljøtillæg (0,09) 
E-profil som tillæg til hver pakke 
(annoncer under 100 mm: Dagblad 299,- over 100 mm Dagblad 399,- 
Evt. produktion af annoncer kr. 0,50/mm

alle pakker 
er inkl. Jobonline på
Danmarks jobportal 

jobdanmark.dk i 30 dage,
værdi 1995,-

Ved overførsel af 
annoncen til flere pakker 

trækkes 995,- 
fra pakkens pris 

Har du ofte brug for 
nye medarbejdere?

Med JobDanmark finder du hurtigt
og effektivt de bedste kandidater

Se mere på www.jobdanmark.dk

Fyldannonce_4_3spx180mm_001.indd   1 09/03/19   09:03

Er du utilfreds med
kvaliteten af dine ansøgere?

Med JobDanmark målrettes dit 
jobopslag kun de relevante kandidater

Se mere på www.jobdanmark.dk

Fyldannonce_4_3spx180mm_002.indd   1 09/03/19   10:22

Det er svært at finde den
rigtige medarbejder!

Med JobDanmark målrettes din 
annonce de 3 mio. bedste kandidater

Se mere på www.jobdanmark.dk

Fyldannonce_4_3spx180mm_003.indd   1 09/03/19   10:30

Den bedste kandidat er 
muligvis allerede i job!

Med JobDanmark rammer du også 
dem, som ikke er jobsøgende!

Se mere på www.jobdanmark.dk

Fyldannonce_4_3spx180mm_004.indd   1 09/03/19   11:15

Brandingkampagne - JobDanmark - afsender JobDanmark

Call to action kampagne - JobDanmark - afsender JobDanmark + lokalt produkt
Eksponeringskanaler - print - ugeaviser - dagblade - erhverv. Dagblads og ugeavis sites.

Se mere på www.jobdanmark.dk

Budskab #1
produkt effekt
Uanset hvem du står og mangler har du brug for en jobpakke hos
JydskeVestkysten. Vi kombinerer vores stærke print medier med
JobOnline på Danmarks nye jobportal: JobDanmark.dk
Kom i gang fra 1.995,-

➔ Vi er klar til at hjælp dig nu - 65 45 53 00 - jobdanmark@jfmedier.dk

Budskab #2
Nemt og effektivt
Uanset hvem du står og mangler har du brug for en jobpakke hos
JydskeVestkysten. Vi kombinerer vores stærke print medier med
JobOnline på Danmarks nye jobportal: JobDanmark.dk
Kom i gang fra 1.995,-

➔ Vi er klar til at hjælp dig nu - 65 45 53 00 - jobdanmark@jfmedier.dk

Budskab #3
Frygt - find den rette profil
Uanset hvem du står og mangler har du brug for en jobpakke hos
Jysk Fynske Medier. Vi kombinerer vores stærke print medier med
JobOnline på Danmarks nye jobportal: JobDanmark.dk
Kom i gang fra 1.995,-

➔ Vi er klar til at hjælp dig nu - 65 45 53 00 - jobdanmark@jfmedier.dk

Jobdanmark Dagblad

➔ Vi er klar til at hjælpe dig nu - 65 45 53 00 – jobdanmark@jfmedier.dk

Jobonline på Jobdanmark.dk
 giver dig

● Dit stillingsopslag online i 45 dage
Jobansøgninger direkte i din indbakke

● Fremhævning af din stillingsannonce 

 

hos Jobdanmark.dk

JobDanmark Sydjylland
JydskeVestkysten
JobDanmark Fyn
Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis

annonceStørrelSer/-priSer
Basis light 2 x 75 mm ....................... kr. 4.595
Standard 1/8 side.............................. kr. 5.995
Standard Plus 1/4 side..................... kr. 8.995
Premium 1/2 side.............................. kr. 10.995
Premium plus 1/1 side..................... kr. 15.995

JobDanmark MidtVest
Dagbladet Holstebro Struer, Dagbladet Ringkøbing-Skjern,
Viborg Stifts Folkeblad, Folkebladet Lemvig
JobDanmark Midtøst
Randers Amtsavis, Århus Stiftstidende
JobDanmark trekanten
Horsens Folkeblad, Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad

annonceStørrelSer/-priSer
Basis light 2 x 75 mm ....................... kr. 2.995
Standard 1/8 side.............................. kr. 3.995
Standard Plus 1/4 side..................... kr. 5.595
Premium 1/2 side.............................. kr. 6.995
Premium plus 1/1 side..................... kr. 10.995

Alle priser er pr. indrykning eksklusiv moms, miljøtillæg (0,09) 
E-profil som tillæg til hver pakke 
(annoncer under 100 mm: Dagblad 299,- over 100 mm Dagblad 399,- 
Evt. produktion af annoncer kr. 0,50/mm

alle pakker  
er inkl. Jobonline på
Danmarks jobportal 

jobdanmark.dk i 30 dage,
værdi 1995,-

Ved overførsel af 
annoncen til flere pakker 

trækkes 995,-  
fra pakkens pris 




