
 Ние сме единствениот информативен портал кој вклучува огласник на вработување,
што обезбедува двојна публика на вашите огласи за вработување.

 Со цена за еден оглас добивате пристап до два портала со околу МИЛИОН отворања
месечно.

 Вашиот оглас стигнува до 320.000 корисници на „Независен„ и „Понуди за работа“.

 Вашата понуда за работа ја гледаат околу 65.000 наши следбеници на Facebook,
Instagram и LinkedIn.

 Можностите за рекламирање и промоција се неограничени, на едниот или на двата
портала,со огласи, со ПР текстови, со банери, со видеа, во пакети или според вашите
потреби.

 Само ние на пазарот на огласување нудиме можност и за едноставно и брзо плаќање
онлајн. 

Зошто да се огласувате кај нас?



Услови: 
-Максимална тежина на банер: 50 KB

Напомена:
- Наведените цени се без вклучен ДДВ 18%
-Цената не вклучува изработка на банер
- Банерите се појавуваат на насловна и внатрешна страна од веб страницата

Понуда за рекламирање

 

Маркетинг:
E-mail: marketing.nezavisen@gmail.com
Телефон: 02/ 3 133 863
Телефон: 072 307 877
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Страничен 2
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ПР ТЕКСТ

Напомена:
 

-ПР текстот се појавува на
насловна страна во текот на
целиот ден, а потоа ќе биде

симнат хронолошки со
информациите во рубриката во

која е објавен.
 

-,,Независен“ го задржува
правото да не објави ПР текст

доколку истиот не се поклопува
со содржините и уредувачката

политика на веб порталот

 



банер во

текст



Услови: 
-Максимална тежина на банер: 50 KB
Напомена:
- Наведените цени се без вклучен ДДВ 18%
 -Цената не вклучува изработка на банер
- Банерите се појавуваат на насловна и внатрешна страна од веб страницата

„Мост два“ ДОО
Васил Ѓоргов бр.16

1000 Скопје

Маркетинг:
E-mail: marketing.nezavisen@gmail.com

Телефон: 02/ 3 133 863
Телефон: 072 307 877


