
LIFTJOBS



ÁLLÁSHIRDETÉS A LIFTREKLÁMNÁL
A liftreklámok nézettsége és az utazóközönség sokszínűsége miatt plakátjaink  kiválóak a 
munkaerőpiac hirdetései számára is. Álláskeresőknek és állást hirdetőknek egyaránt 
ajánljuk a liftreklámot. 

Álláshirdetéseink a plakáton jól láthatóan, elkülönítve jelennek meg a plakátok jobb oldali 
sávjában, a plakát állandó rovataként. Így azok, akik éppen állást keresnek, esetleg állást 
kínálnak, azonnal, célirányosan el tudják olvasni az aktuális álláshirdetéseket. 

Továbbá weboldalunkon, külön menüpont alatt weben is megjelennek az állashirdetések, 
ugyanúgy, mint egy állásportálon. -> www.liftreklam.com

KÖRZETEN BELÜLI LEHETŐSÉGEK
Budapesten az állást keresők jelentős része a szakmai háttér, a munkakörnyezet és a fizetési 
feltételek mellett figyelembe veszi azt is, mennyit kell utazni a lakóhelyről a munkahelyre. 
A liftreklámok álláshirdetései a legtöbb esetben nemcsak városra, de körztekre is tovább 
szűkítik az álláshirdetéseket. Az adott körzetben látott álláshirdetések jó eséllyel a körzeten 
belül található  lehetőségeket kínálnak, mely potenciális jelentkezőket eredményez. 



A LIFTJOBS ROVAT ELHELYEZKEDÉSE
A rovat a plakátok jobb alsó részében helyezkedik el egy elkülönült, állandó sávban. 
Minimális mérete:  20 cm (magasság)* 12 cm (szélesség). A rovat magassága a tartalom 
függvényében növelhető. 

AZ ÁLLÁSHIRDETÉSEK ELHELYEZÉSE A ROVATON BELÜL
Liftjobs rovatunk 1,5 cm magas egységekből áll, melynek szélessége fix 12 cm. Önnek van 
lehetősége egy, vagy több egység megvásárlására is, attól függően, mekkora terjedelmű 
álláshirdetést szeretne megjeleníteni plakátunkon. 
Egységeink: 1,5x12 cm; 3x12 cm; 4,5x12 cm; 6x12 cm; 7,5x12 cm; 9x12 cm; 12x12 cm

A HIRDETÉSEK IDŐTARTAMA
Ön megvásárolhatja álláshirdetési felületét egy hónapra, több hónapra, de akár egy teljes 
évre is! A hirdetések szövegezése havi lebontásban cserélhető a megvásárolt egységen belül. 

A HIRDETÉSEK MEGJELENÉSE
Lehetőséget kínálunk egész Budapesten, illetve csupán adott körzetben, körzetekben 
meghirdetni megüresedett pozícióit. (A körzeteken belül azonban további bontásra nincs mód).

A HIRDETÉSEK TARTALMA
A plakáton elhelyezett rovat egységeiben szereplő szöveg fő célja a figyelemfelhívás, a tömör, 
lényegretörő informálás. Ezért érdemes rövidebb szöveget megjeleníteni a plakátokon, mely 
azonnal felkelti az érdeklődők figyelmét.
A szöveg mellett elhelyezhető kép, QR-kód, céglogó, embléma...stb.
Honlapunkon az álláshirdetések teljes szövege megtekinthető, ezért a weboldalra szánt szöveg 
hossza bármilyen hosszú lehet. Honlapunkon minden hirdetést egy egy egyedi azonosítóval 
látunk el, mely megjelenik a plakáton is. Honlapunkon a hirdetések 45 napig láthatóak. 

Legkisebb egységünk 1,5x12 cm-es méretű. 
1,5 cm

12 cm



ÁRKÉPZÉS:  
A Liftjobs hirdetések ára függ a hirdetés méretétől, a kiválasztott kerületek számától, és a 
hirdetés időtartamától. 
Kérjük, a pontos árkalkulációért keresse üzletkötőjét, vagy érdeklődjön irodánkban!

PÉLDA AZ ÁRSZÁMÍTÁSRA:
Példa Liftjobs megrendelésre: 
1 egység (1,5cm x 12cm) nettó darabára:  64,8 Ft
1 havi, 1 egységnyi hirdetés teljes Budapesten (2200 lift)+ webes megjelenés:
1hó x 64,8 Ft/db x 2200 db = 

        nettó ár: 142 560 Ft 
        bruttó ár: 181 051 Ft

A HIRDETÉSHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK:
Kérjük, küldje el nekünk a kiválasztott hirdetési egység méretét, az álláshirdetés teljes szövegét 
a webes felületre, valamint az álláshirdetés szövegének egy tömörebb, rövidebb verzióját is, 
melyet a plakátokon szeretne megjeleníteni. 

Kép megjelenítésének igénylése esetén a fotókat és QR kódokat jpeg-ben, 300 dpi felbontásban 
kérjük, a logókat vektorgrafikus formátumban.



AZ ÁLLÁSHIRDETÉSEK KINÉZETE
A beküldött szövegeket fehér háttéren, fekete 
betűszínnel, min. 10 pt betűmérettel jelenítjük 
meg. Igény szerint a szövegben egyes részek 
kiemelhetők aláhúzással, félkövér betűtípussal, 
nagybetűk használatával. 

KARAKTERSZÁMOK:
1,5x12 cm: max. 110 karakter
3x12 cm: max. 270 karakter
4,5x120 cm: max. 280 karakter



CÉGADATOK
 � Cégnév:   Indoor Média Kft.
 � Székhely:   1037 Budapest, Bojtár utca 27.
 � AdóSzám:   25583423-2-41
 � CégjegyzékSzám:  01-09-283558
 � BAnkSzámlASzám:  MKB Bank, 10300002-10665516-49020014

Az állások hirdetésére lokálisan nyílik lehetőség 

Álláshirdetés esetében nem szükséges megvásárolni a Liftreklám plakátjainak 

legkisebb hirdetési méretét, ezáltal  a hirdetés ára a harmadára csökken.

A honlapunkon megtekinthető állásajánlatok országosan is elérhetők

Olyanokat is elér álláshirdetése, akik aktívan nem keresnek állást/munkaerőt

Kiváló lehetőség olyan szolgáltatások hirdetésére, amelyeknél előny a lokális 
jelenlét (korrepetáció, gyermekfelügyelet, idősek gondozása, háziállat ellátása, 
személyi edzés, takarítás...stb). 

ELŐNYÖK:


