CATIA fórum - reklama a inzerce
Co je CATIA fórum
CATIA fórum je komunitní web zaměřený především na CAD systém CATIA. Svoji oblibu mezi uživateli
si získal svojí jedinečností v České i Slovenské republice. Zpočátku byl web využíván jako diskusní
fórum, jeho možnosti a služby se však neustále rozšiřují. Dnes nabízí kromě jiného i možnost
zobrazení reklamy a nabídek pracovních příležitostí, především pak z oblastí CAD – konstrukce a R&D.
Z návštěvníků webu mají největší zastoupení každodenní uživatelé (konstruktéři) následovaní
studenty a absolventy, tj. potencionální zájemci o zaměstnání. V současné době má CATIA fórum
více než 3.000 registrovaných uživatelů.

Možnosti a forma inzerce:
1. Banner v záhlaví stránky
Banner o velikosti 900x75p ve formátu flash zobrazovaný na každé stránce fóra.
Při zobrazování se uplatňuje princip rotace, tj. bannery se cyklicky mění při přechodu na další
stránky.
2. Banner v pravém sloupci
Banner o velikosti 180x360px. Formát a pravidly zobrazování shodné s možností č. 1.
3. Nabídka pracovní pozice
Zvýrazněný odkaz s popisem pozice. Zobrazuje se pod bannerem v záhlaví na každé stránce
webu. Nabídky se aktivně mění v intervalu 5 vteřin (opět platí princip rotace). Po kliknutí na
odkaz je zobrazena stránka s detailními informacemi inzerátu.








stručný popis nabízené pozice
požadavky na kandidáta
vlastní nabídka – pracovní činnost
plat či platový rozsah (nemusí být zadáno)
kontaktní údaje
krátká poznámka
odkaz na web společnosti / agentury (původní nabídka)

Náhled nabídky pracovní pozice v záhlaví
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Náhled detailu pracovní pozice

4. Článek - upoutávka
Článek odborného nebo komerčního charakteru. Nejnovější články se zobrazují s náhledem na
titulní stránce, ostatní jsou dostupné příslušné kategorii. Umístění článku na webu je trvalé,
odborné a jiné nekomerční příspěvky nejsou zpoplatněny.
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Náhled titulní stránky se zobrazením všech typů inzerce
Pro ilustraci uvádíme náhled titulní stránky. Úplně nahoře je zobrazen velký banner, pod ním
pracovní pozice. V pravém sloupci malý banner.

Náhled inzerce na stránce

Ceník inzerce
Cena inzerce vychází ze standardních nabídek internetové reklamy a odpovídá aktuální návštěvnosti
webu. Uvedené ceny platí pro jednorázové akce. Při dlouhodobější spolupráci období jsou ceny
dohodnuty individuálně.
Typ
Banner v záhlaví
Banner v pravém sloupci
Nabídka pracovní pozice
Článek / Upoutávka

Cena
2.900,- / měsíc
1.900,- / měsíc
1.100 / měsíc
900,-

Poznámka

až 3 různé nabídky současně
nekomerční charakter zdarma

Umístění jednotlivých možností si můžete prohlédnout přímo na webu, schématické znázornění je
popsáno v nápovědě fóra.
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Individuální nabídka
Jiný způsob uveřejnění inzerce / nabídky zaměstnání je možný po konzultaci. Máte-li jakýkoliv jiný
návrh či dotaz, neváhejte se na nás obrátit.

Kontakt
Ing. Jan Cinert
Levandulová 74, 312 00, Plzeň
Email: jan.cinert@catia-forum.cz
Mobil: +420 734 762 843
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