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Számok,
melyek garantálják a sikert








átlagosan

 átlagosan 6 500 álláshirdetés

havi 835 000  látogatás

több mint 126 000 kereshető CV

360 000 feliratkozott az állásértesítőre

171 000  regisztrált a heti karrier hírlevélre

26 000 feliratkozott HR-döntéshozó és cégvezető

500 000 álláskereső



Asszisztencia, Adminisztráció

29  000

Kereskedelem,Értékesítés

30 000

Beszerzés/Logisztika, Szállítás

19 000

Termelés, Gyártás

20 000

Marketing, Reklám, PR

11 000

Bank, Biztosítás

8 000

 Idegenforgalom/Szálloda/Vendéglátás

13 000

IT, Informatika

10 000

Szolgáltatás, Ügyfélszolgálat

10 000

Pénzügy, Számvitel, Kontrolling

10 000

Felhasználóink érdeklődési köre



Legyen az ügyfelünk!

Mert álláshirdetései a Cvonline oldalán kívül gyűjtőportálokra
és aggregátorokra is átkerülnek.

Mert álláshirdetése napi 27.000 álláskeresőhöz juthat el.

Mert hirdetését e-mailben az állásértesítő szolgáltatásunk mellett 
heti állás hírlevélben is eljuttatjuk az adatbázisunkban önéletrajzzal 
rendelkező álláskeresőkhöz.

Mert hirdetését heti rendszerességgel frissítheti, ami garantálja, 
hogy az utolsó hetekben és napokban is érkezzen pályázat az Ön 
által meghirdetett pozícióra.

Mert álláshirdetései mobiltelefonon is olvashatóak Android és iPhone 
tulajdonosok számára 2013 óta. 

Mert a Cvonline  elkötelezett a minőségi szolgáltatás, a folyamatos 
és innovatív fejlődés mellett.

Mert nekünk az a legfontosabb, hogy Ön jó minőségű jelöltek közül 
választhassa ki a megfelelő munkaerőt!



Álláshirdetés

Megjelenés
a Cvonline.hu-n és a regionális portálokon

Releváns munkavállalók kiértesítése e-mailben

A hirdetés tartalma változtatható, frissíthető

Anonim megjelenés is lehetséges

Részletes statisztika

42 900 Ft 49 900 Ft

2 hét 4 hét

 

 
 
 
 

* A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
**Az árak 1 pozíció esetén érvényesek.



Álláshirdetés pályázatkezelő rendszerrel*

Hozzáférés a teljes adatbázishoz
(126 000 önéletrajz)

Hozzáférés egy kiválasztott 
kategória önéletrajzaihoz

Profil-monitoring**

Projektek létrehozása

Csoportos e-mail küldési lehetőség 

Közel 30 féle keresési funkció 

Jelölt-összehasonlítás

Keresés külső adatbázisban
(LinkedIn, Xing, Facebook, GitHub, Stackoverflow) 

Eredmény indikátor***

* A Cvonline új Profil kereső rendszere a hirdetésre érkezett jelentkezések könnyebb feldolgozásához.
** E-mailes értesítés a megadott kritériumoknak megfelelő új CV-kről.
*** A pályázói adatbázisban elérhető, a külső adatbázisban nincs ilyen funkció.
**** A fenti árak havonta értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.









64 900 Ft

4 hetes álláshirdetés
pályázói és külső adatbázis



Prémium hirdetések

Álláshirdetés kiemeléssel
(Álláshirdetés + automata frissítés*** + Premium Listing****)

Álláshirdetés adatbázislevél kiküldéssel
(Álláshirdetés + adatbázislevél***** kiküldés)

57 900 Ft 64 900 Ft

62 900 Ft 79 900 Ft

Álláshirdetés kiemeléssel és adatbázis levéllel
(Álláshirdetés + automata frissítés + Premium Listing + adatbázislevél kiküldés) 69 900 Ft 89 900 Ft

2 hét 4 hét

* A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
** Az árak 1 pozíció esetén érvényesek.
*** Heti egy alkalommal automatikusan frissülő hirdetés, mellyel folyamatosan előrébb soroljuk hirdetését.
**** Premium Listing – kiemelt megjelenés választható hirdetési kategóriában, fixen a hirdetési lista legelején 
      (2 hetes hirdetés esetén 3 nap, 1 hónapos hirdetés esetén 5 nap Premium Listing megjelenést biztosítunk).
***** Adatbázis levél – Célzott tájékoztató e-mail küldése a Cvonline.hu önéletrajz-adatbázisában szereplő, a hirdetésben leírt elvárásoknak megfelelő álláskeresői csoportnak. 



Top 10 jelölt

Legrelevánsabb 10 jelölt listázása önéletrajzi 
adatbázisunkból a hirdetésben szereplő elvárások alapján

Álláskeresői profilok összehasonlítása

Önéletrajzok mentési lehetősége

20 000 Ft

* A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
** Az árak 1 pozíció esetén érvényesek.
 







Top 10 jelölt szolgáltatásunkat 2 és 4 hetes álláshirdetésekhez lehet 
kiegészítő szolgáltatásként igénybe venni.

Az álláshirdetésben szereplő kritériumokat figyelembe véve a rendszerünk
listázza a 10 legrelevánsabb álláskeresői profilt.



Önéletrajz-adatbázis 
hozzáférés

Hozzáférés a teljes adatbázishoz
(126 000 önéletrajz)

Hozzáférés egy kiválasztott 
kategória önéletrajzaihoz

Profil-monitoring**

Projektek létrehozása

Csoportos e-mail küldési lehetőség 

Közel 30 féle keresési funkció 

Jelölt-összehasonlítás

Keresés külső adatbázisban
(LinkedIn, Xing, Facebook, GitHub, Stackoverflow) 

Eredmény indikátor

59 900 Ft 

* A legnépszerűbb kategóriák (Műszaki/Mérnök, IT/Informatika, Pénzügy/Számvitel/Kontrolling, Szolgáltatás/Ügyfélszolgálat/Vevőszolgálat, Kereskedelem/Értékesítés)
árazása eltérő, a kategória adatbázis 69 900 Ft, a kategória külső adatbázissal 89 900 Ft.
** E-mailes értesítés a megadott kritériumoknak megfelelő új CV-kről.
*** A fenti árak havonta értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.





















Kategória 
adatbázis

159 900 Ft 











Teljes
adatbázis

79 900 Ft

Kategória + 
külső adatbázis











179 900 Ft 

Teljes +
külső adatbázis

* * * *



PRESELECTOR (Előszűrés)

* A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
**Az árak max. 2 fő együttes keresése esetén (ugyazon pozícióra) érvényesek.
***Az árak pozíciónként eltérőek, konkrét árajánlatért keresse értékesítő kollégáinkat.

 Szakképzett kollégáink javaslatot 
tesznek a hirdetés szövegezésesé-
re, az esetleges változtatásokra és 

megjelentetik hirdetését az 
állásportálunkon. 

Hirdetés megírásában való segítségnyújtás 

Beérkező önéletrajzok szűrése 

Adatbázisok megszűrése 

Telefonos kapcsolatfelvétel

Telefonos interjú irányított kérdések alapján

Személyes interjú irányított kérdések alapján

Idegennyelvű tesztelés

Munkajogi, munkaügyi tanácsadás igény esetén

Alapinformációk átadása a jelöltről

Részletes riport (jelöltjellemzés) készítése a jelöltekről

2-4 hét min. 4 hét min. 4 hétVállalási határidő

Részletes projekttervet készítünk 
Önnek, majd a megadott kritériumok 

alapján kollégáink megkezdik az adat-
bázisaink feltérképezését.  

A beérkező pályázókat ellenőrzik, 
igény esetén telefonon, vagy akár 

személyesen is interjúztatják,így Ön 
már csak a releváns jelöltek anyagával 

találkozik. 

Végül az Ön számára nem 
megfelelő jelölteket e-mailben 

értesítjük.

Mit tartalmaz a szolgáltatás? Telefonos interjúBeérkező pályázatok
& adatbázisok szűrése

Beérkező pályázatok
& adatbázisok

telefonos előszűrése

Személyes interjú



























min. 4 hét












79 900 Ft-tól 119 900 Ft-tól 149 900 Ft-tól 189 900 Ft-tól



Megjelenés a Cvonline főoldalán 
pozíció & céglogó

Előnye: A hirdetés már állásportálunk főoldaláról, 
     bármilyen szűrés vagy keresés nélkül elérhető.

A hét ajánlatai

Állásajánlatok kiemelt megjelenítése

35 000 Ft / hét

Kiemelt megjelenés az ügyfél 
által választott tevékenységi 
területhez tartozó hirdetési listán.

Előnye: Célzott kiemelés. A hirdetés a feltöltési dátumtól 
             függetlenül mindig az elsők között, kiemelten szerepel.

Premium listing

5 000 Ft / nap

*A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Megjelenés a Cvonline Facebook oldalán:
https://www.facebook.com/cvonline 

 

Facebook

Állásajánlatok megjelenítése közösségi oldalakon

15 000 Ft / alkalom

Megjelenés a Cvonline Linkedin oldalán:
https://www.linkedin.com/company/cvonline-állásportál

 
Linkedin

*A fenti ár az ÁFA-t nem tartalmazza.


Állás megjelenítése a közösségi oldalakon

Szöveg és kép megszerkesztése



PR cikk

*A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

250 karakteres lead

150x150 px-es intro kép

Paraméterek




formátum: DOC
képek a cikkhez, legalább 640x480 px felbontásban

PR cikk második helyen a hírlevélben 250 000 Ft 

PR cikk első helyen a hírlevélben 300 000 Ft 

Legyen szó a munkáltatói márka építéséről, a portálokon lévő, aktív hirdetések 
népszerűsítéséről, vagy épp egy aktuális promócióról, a Cvonline.hu 
jobnetwork PR-cikkei a legjobb megoldást nyújtják. A 171 000 főt elérő hírleve-
lünkben első, vagy második helyre tudjuk kiemelni a kívánt tartalmat egy rövid 

szöveges bevezetővel, mely átlinkel a portálon lévő teljes cikkre.



Adatbázis levél

*A fenti ár az ÁFA-t nem tartalmazza

Adatbázis levél küldése 
meghatározott célcsoport számára: 49 000 Ft 

Önéletrajzi adatbázisunkban megadott objektív (és szubjektív) 
szempontok alapján megszűrjük és kialakítjuk az ideális 
jelöltekből álló célcsoportot, akiknek egy egyedi hírlevél 
formájában elküldjük az állásajánlatot. 

Ez egy igen hatásos toborzás-támogató szolgáltatás, hiszen 
segítségével erősen motivált jelentkezőkre számíthatunk.



Banner a főoldalon

*A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Technikai paraméterek

formátum: GIF, JPEG, HTML
max. méret: 80 KB

1115x90 vagy 728x90 pixel 

300x90 pixel / db 

1400x458 pixel

1400x458 px

1115x90 / 728x90 px

900 000 Ft 

220 000 Ft 

100 000 Ft 

1 hét

300x90 px 300x90 px 300x90 px

FŐOLDALI FEJLÉC BANNER

FŐOLDALI TOP BANNER

FŐOLDALI KIS BANNER



Banner az álláskategória oldalon

*A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Targetálási lehetőségek:

munkavégzés helye szerinti megjelenések
keresett kulcsszó szerinti megjelenés

1115x90 vagy 728x90 pixel 

1400x206 pixel

1400x206 px

1115x90 / 728x90 px

220 000 Ft 

220 000 Ft 

1 hét

KATEGÓRIA OLDALI
FEJLÉC BANNER

KATEGÓRIA OLDALI
TOP BANNER



Heti hírlevél

*A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Megjelenési lehetőségek:

468x92 banner a cikkek után: 150 000 Ft

Kiemelt 468x92 banner a bevezető után, a cikkek előtt: 200 000 Ft

PR cikk a portálon, második helyre kiemelve a hírlevélben: 250 000 Ft

PR cikk a portálon, első helyre kiemelve a hírlevélben: 300 000 Ft

Brandelt fejléc: 200 000 Ft

Brandelt badge a bevezető mellett: 100 000 Ft

Komplett rebrandelt hírlevél (beleértve a fejlécet, a badge-et, 

az elválasztókat és a bannereket, plusz PR cikk a portálon, első helyre 

kiemelve a hírlevélben): 600 000 Ft

Heti kiemelt álláshirdetés: 25 000 Ft











Állásportál hálózatunk heti hírlevelével 171 000 álláskeresőt érünk el 
rendszeresen. Ezek a közkedvelt üzenetek releváns információkkal, hasznos 
tanácsokkal és a legfrissebb hírekkel segítik a feliratkozott munkavállalókat.



Cvonline.hu
Russmedia Digital Kft.
H-1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.


