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Skuteczna rekrutacja o dużym zasięgu
DlaStudenta.pl  to obecnie największy portal  studenci  w Polsce co miesiąc odwiedza nas ok 
półtora miliona studentów, absolwentów, młodych ludzi z całej Polski. Portal powstał 8 lat temu 
we Wrocławiu, obecnie posiadamy 20 wydań lokalnych w największych ośrodkach akademickich w 
Polsce. Naszą zaleta jest duża przejrzystość portalu gwarantowana przez podział ma poszczególne 
serwisy m.in. Praca, Kultura, Rozrywka.  Serwis Praca portalu dlaStudenta.pl odwiedza 
miesięcznie  ok  160  000  unikalnych  użytkowników generując  ok  800  000  odsłon 
Charakteryzuje  nas  stały,  dynamiczny  wzrost  nowych  użytkowników  aktywnie 
poszukujących ofert pracy.

Atrakcyjna grupa do celowa

Młodzi,  kreatywni  i  pełni  zapału  kandydaci  z  największych 
ośrodków akademickich w Polsce. Wśród nich przede wszystkim 
studenci i absolwenci wszystkich kierunków oraz specjalizacji.

Dlaczego warto związać się z nami na dłużej
• Promocja Firmy i jej działalności wśród naszych użytkowników 
• Określona grupa docelowa (młodzi ludzie studenci i absolwenci)
• Szybka i profesjonalna obsługa
• Wysoka skuteczność ogłoszeń
• Dodatkowe rabaty i promocje
• Elastyczne podejście do klienta 
• Możliwość edycji treści Twojego ogłoszenia w trakcie jego publikacji,
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Trzy ogłoszenia rekrutacyjne do wyboru ↓

Porównanie ogłoszeń rekrutacyjnych

Efekt (10 dni) Efekt PLUS (14 dni) Efekt PRESTIŻ (14 dni)

Wygląd →
Ogłoszenie w szacie 
graficznej serwisu 

Ogłoszenie w szacie graficznej 
serwisu Praca oraz możliwość 
dodania nieaktywnych odnośników 
WWW

Indywidualna szata graficzna 

● możliwość dodania logo firmy, zdjęć oraz grafik
● możliwość formatowania czcionki i układu tekstu 

(zgodnie ze standardami tworzenia stron WWW)
● umieszczenie do 3 aktywnych odnośników WWW

Wyróżnienie →
Dobra widoczność na liście innych 
ofert poprzez  dodanie za nazwą 
stanowiska „Polecamy”

Doskonała widoczność na liście innych ofert poprzez:

● pogrubienie nazwy stanowiska
● dodanie za nazwą stanowiska zwrotu „Super Oferta!”

Promowanie →

Strona główna portalu – losowe 
wyświetlanie nazwy stanowiska, 
jako bezpośredni link do Państwa 
oferty

Strona główna portalu dlaStudenta.pl – losowe 
wyświetlanie logo oraz nazwy stanowiska w bloku Praca, 
jako bezpośredni link do Państwa oferty.

Wszystkie strony serwisu Praca – stała prezentacja logo 
oraz nazwy stanowiska w doskonale widocznym module, 
położonym nad listą innych ofert pracy

Odświeżanie →
Możliwość dwukrotnego przesunięcia daty emisji 
ogłoszenia „na dziś”, co gwarantuje zwiększenie liczby 
wyświetleń przez potencjalnych kandydatów

   od 0 zł                             od 9 zł                                       od 59 zł
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Prezentacja ogłoszeń na stronie głównej serwisu Praca
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Polecane oferty pracy
Specjalny blok prezentujący ogłoszenia 
Efekt Prestiż. W jego obrębie 
wyświetlony zostanie moduł z Państwa 
logo oraz nazwą stanowiska, jako 
bezpośredni link do ogłoszenia. Blok jest 
doskonale widoczny i pojawia się na 
stronie głównej serwisu Praca, jak 
również na wszystkich pozostałych 
stronach.

Lista wszystkich ofert pracy
Najbardziej wyróżnionym ogłoszeniem jest Efekt Prestiż (1), 
ponieważ posiada pogrubioną nazwę stanowiska i wyeksponowany 
zwrot Super Oferta. Ogłoszenie Efekt Plus (2), wyróżnione jest za 
pomocą dodania za nazwą stanowiska „Polecamy” W przypadku 
ogłoszenia Efekt (3) nie stosowane jest wyróżnienie.



Koszt publikacji pojedynczego ogłoszenia 

TYP Efekt Efekt Plus Efekt  Prestiż

Wrocław 39 zł 79 zł 199 zł

Warszawa, Kraków ,Poznań 19 49 zł 99 zł

Pozostałe miasta* bezpłatne 9 zł 59

Ogłoszenie Ogólnopolskie 56 zł 99 zł 300 zł
*)  Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Katowice,Łódź, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Toruń, Zabrze,

Zielona Góra

Jeżeli są Państwo zainteresowani publikacją większej ilości ogłoszeń proponujemy skorzystanie z oferty pakietowej.

Promocja  Wakacyjna!!! do końca sierpnia przy wykupie Pakietów

dostaną Państwo 20% ogłoszeń  - Gratis 

  Pakiety Wrocław 
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Pakiet ogłoszeń oszczędność cena po rabacie

Efekt 10 10 390,00 zł 10,00% 39,00 zł 351,00 zł

Efekt 20 20 780,00 zł 18,00% 140,40 zł 639,60 zł

Efekt Plus  10 10 790,00 zł 10,00% 79,00 zł 711,00 zł

Efekt Plus  20 20 18,00% 284,40 zł

Efekt Prestiż  10 10 13,00% 258,70 zł

Efekt Prestiż  20 20 25,00% 995,00 zł

ilość 
ogłoszeń

wartość wg 
cennika

rabat 
procentowy

1 580,00 zł 1 295,60 zł

1 990,00 zł 1 731,30 zł

3 980,00 zł 2 985,00 zł



Pakiety Kraków ,Warszawa, Poznań 

Pakiety ogłoszeń Wrocław , Warszawa, Poznań, Kraków w wersji 10 i 20 ogłoszeń z dodatkowym rabatem. 
W przypadku zainteresowania  większą  ilości  cena jest  ustalana indywidualnie.
Ogłoszenia z pakietu można dowolnie wymieniać w stosunku 1:2 czyli jedno ogłoszenie na Wrocław można zamienić na dwa w Warszawie,  
Krakowie lub Poznaniu.

Istnieje również możliwość wykupienia Abonamentów z Profilem Pracodawcy oraz nieograniczoną ilością ogłoszeń w przypadku 
zainteresowania proszę o kontakt 

Co zyskują Państwo wykupując Pakiet?  
- niższy koszt jednostkowy emisji ogłoszenia – oszczędność na kosztach rekrutacyjnych 

- krótki czas oczekiwania na publikację ogłoszenia (max 30 minut od wprowadzenia do sytemu) 

- nieograniczony termin ważności pakietów - gwarancja możliwości wykorzystania ogłoszeń z pakietu w dowolnym terminie 

W celu zamówienia Pakietu Ogłoszeń prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem praca pod numerem 

 Podane w ofercie ceny, są wartościami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT
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Pakiet ogłoszeń oszczędność cena po rabacie

Efekt 10 10 190,00 zł 10,00% 19,00 zł 171,00 zł

Efekt 20 20 380,00 zł 18,00% 68,40 zł 311,60 zł

Efekt Plus  10 10 490,00 zł 10,00% 49,00 zł 441,00 zł

Efekt Plus  20 20 980,00 zł 18,00% 176,40 zł 803,60 zł

Efekt Prestiż  10 10 990,00 zł 13,00% 128,70 zł 861,30 zł

Efekt Prestiż  20 20 25,00% 495,00 zł

ilość 
ogłoszeń

wartość wg 
cennika

rabat 
procentowy

1 980,00 zł 1 485,00 zł



Kontakt z nami

Krzysztof Wargocki
serwis  praca

   E-mail: praca@dlastudenta.pl          krzysztof.wargocki@dlastudenta.pl

   Tel. 071 344 86 96, wew. 25

   Kom. 0 602 180 580

   Kontakt w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00

   Wydawca portalu:  dlaStudenta.pl  ul. Świdnicka 19, pok. 304  50-066 Wrocław
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