Behöver du rekrytera
nya medarbetare?

Annonsera där du når flest personer inom
lantbruk, skogsbruk och entreprenad.
Möjligheter
Native

Mötesplatsen för arbetstagare
och arbetsgivare inom det gröna
näringslivet

Redaktionell annons som
framhäver varför man ska välja att
jobba hos just er.
Employer branding

I ATL:s och Land Lantbruks starka kanaler har du alla

Allmän, långsiktig rektytering.

förutsättningar att nå dina nya medarbetare.

Större format och bättre placering
i tidningen.

Med hjälp av ett bra redaktionellt innehåll för båda
arbetsgivare och arbetstagare erbjuder vi en oslagbar
miljö för dina platsannonser och ditt behov att stärka
ditt arbetsgivarvarumärke.

Platsannonser
Lediga tjänster hos er just nu.
Traditionella platsannonser till
förmånliga priser.

ATL print

98 000
läsare

Land
Lantbruk

180 000

Källa: Orvesto Konsument 2019:helår och Ocast.se

läsare

ATL.nu

land
lantbruk.se

besökare/vecka

besökare/vecka

90 000

20 000

Format & priser
Dubbelannonsrabatt
På alla extra införande i
HELSIDA

HALVSIDA
LIGGANDE

HALVSIDA
STÅENDE

ATL 243x310 mm
LBR 223x307 mm

ATL 243x159 mm
LBR 223x144 mm

ATL 120x310 mm
LBR 109x307 mm

Print
Paket

27 000 kr
28 500 kr

Print
Paket

15 900 kr
17 900 kr

Print
Paket

tidningen lämnas 50% rabatt på
ordinarie pris.
Paket

15 900 kr
17 900 kr

En tryckt annons i angivet
format inklusive full räckvidd på
webbsajterna under 30 dagar.

LARGE+
MEDIUM

LARGE+
SMALL

KVARTSIDA

KVARTISIDA
LIGGANDE

ATL 120x240 mm
LBR 109x218 mm

ATL 120x199 mm
LBR 109x181 mm

ATL 120x159 mm
LBR 109x144 mm

ATL 243x77 mm
LBR 223x70 mm

Pris annonsproduktion
MEDIUM+
SMALL

MEDIUM
LIGGANDE

MEDIUM

SMALL

ATL 120x117 mm
LBR 109x107mm

ATL 243x36mm
LBR 223x33mm

ATL 120x77 mm
LBR 109x70mm

ATL 120x36 mm
LBR 109x33 mm

Vi hjälper gärna till med produktion
av ert annonsmaterial.
Pris 350 kr

Benämning

Format

Format

Small 1/16

120x36 mm

109x33 mm

Medium 1/8

120x77 mm

109x70 mm

1/8 Liggande

243x36 mm

223x33 mm

Medium + Small

120x117 mm

109x107 mm

Large 1/4

120x159 mm

109x144 mm

1/4 Liggande

243x77 mm

223x70 mm

Large + Small

120 x199 mm

Large + Medium

Print

Print + Digitalt

3 900 kr

5 900 kr

7 500 kr

9 500 kr

9 900 kr

11 900 kr

10 900 kr

12 900 kr

109x181 mm

13 500 kr

15 500 kr

120x240 mm

109x218 mm

14 900 kr

16 900 kr

Halvsida stående

120x310 mm

109x307 mm

Halvsida liggande

243x159 mm

223 x144 mm

15 900 kr

17 900 kr

Helsida 1/1

243x310 mm

223x307 mm

27 000 kr

28 500 kr

Digitala
format

Pris

Digitalannons

2 900 kr

Galleriet

3 000 kr

Topplock

5 000 kr

Back to top

1 500 kr

Nyhetsbrev

2 000 kr

Företags
presentation

7 900 kr

Tillägg & förklaring
Galleriet
Optimera uppmärksamheten på din
annons genom att synas i vårt galleri.

Galleri som
bläddrar mellan
alla som har
bokat detta
tillägg.

Galleriet köps per vecka när man
vill synas extra bra och länkar till
platsannonsen.
Ofta är det smart att välja detta
tillägg med start när din platsannons
har legat uppe i några dagar, för att
återigen få bra exponering.

Back to Top
Höj synligheten på din annons
genom att lyfta upp den i listningen.

Nå ut till ännu fler med hjälp av ett
annat annonsformat.

Maximera effekt och synlighet
genom en fast topplacering.

Galleri som
bläddrar mellan
alla som har
bokat detta
tillägg.

Top Lock köps per vecka när man vill att
platsannonsen inte ska glida
neråt i takt med att fler jobb
kommer in.
Låsningen gäller på startsida
på artikelsidan. Detta tillägg
är smart att boka in med start
efter några dagar för att öka
synligheten.

När du
vill att din
annons ska
komma tillbaka
högst upp efter
en tid.

Back to Top köps per tillfälle när man vill att
platsannonsen, som ju glider neråt i
takt med att fler jobb kommer in, åter
ska placeras överst.
Välj själv när det ska ske. Detta tillägg
är lämpligt för att få nå fler passivt
arbetssökande, som inte är inne
bland annonserna varje dag.

Bannerannonsering

Top Lock

Native / Employer branding
Unik möjlighet att framhäva er och
er arbetsplats.
Native är ett av de mer
effektiva sätten att bygga ditt
arbetsgivarvarumärke. Ju starkare
det är, ju lättare har du att attrahera
riktigt bra personal till ditt företag. På
köpet stärks din befintliga personals
stolthet över företaget, vilket ofta
ökar både prestation och viljan att
stanna kvar.

När du vill
öka din chans
till synlighet
ytterligare.

Ni har även möjlighet att lägga upp tjänster
som en banner på våra siter för
möjligheten att nå ut till ännu fler
intressenter.

Platsannonsering
Traditionell annonsering för
lediga tjänster.
För er som vill tillsätta en
ledig tjänst erbjuder vi
möjlighet till traditionell
platsannonsering i
tidningen.

För bokning kontakta:
Kerstin Licke Larsson
kerstin.l.larsson@lrfmedia.se
073-330 97 40

Native
är väldigt
effektivt när du
vill att ditt företag
ska synas
riktigt bra.

När du vill
marknadsföra
en ledig tjänst på
ditt företag.

