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LinkedIn   annonsering   for   Veksthuset   Personal  
  

CoreCom   tilbyr   denne   prispakka   for   annonsering   på   LinkedIn   for   rådgivere   i   
Veksthuset   Personal   AS.   
  

LinkedIn   er   et   noe   tregere   og   dyrere   annonsemedium   enn   Facebook.   Grunnen   er   at   til   forskjell   fra   
Facebook   er   ikke   feeden   din   på   LinkedIn   fyllt   opp   av   riktig   så   mye   søppel   og   forstyrrende   innlegg   
som   syngende   katter   og   poserende   treningsfruer.   Derfor   er   man   også   litt   sjeldnere   innom,   kanskje   
en   gang   eller   to   om   dagen.   Dette   gjør   at   man   ikke   kan   forvente   like   mye   visninger   eller   klikk   som   
på   Facebook.   Til   gjengjeld   får   man   en   langt   bedre   målretting,   i   og   med   at   man   på   LinkedIn   har   
mulighet   til   å   rette   innhold   direkte   mot   folk   i   spesifikke   yrker,   selskaper,   utdanningsnivå,   personer   
som   jobber   i/med   HR   osv.  
  

Eksempel :   Hvis   du   vil   “stjele”   kandidater   fra   Atea   til   en   IT   stilling   i   et   annet   selskap,   kan   vi   målrette   
annonser   til   de   som   faktisk   jobber   i   Atea,   med   budskap   som   fokuserer   på   bytte   av   arbeidsgiver   etc.   
  

LinkedIn   har   per   Q421   ca   1,2   millioner   brukere   i   Norge,   med   hovedvekt   på   alderen   25   og   60   
år.   40%   av   disse   er   kvinner.   LinkedIn   er   spesielt   anbefalt   til   annonser   rettet   mot   kandidater   
innen   IT,   økonomi/finans,   ingeniører   og   andre   akademiske   yrker.   
  
  

PRISER   
  

Produksjon:   
Videoannonse:    kr.   2.700,-   
Bilde/animasjon:    kr.     1.200,-   
  

Kanaltillegg:     
Hvis   du   ønsker   den   samme   annonsen    både    på   Facebook   og   LinkedIn:    //   kr.   1.850,-   

  
Spend:   
Dagsbudsjett   velger   du   selv   som   på   Facebook,   men   laveste   valgte   dagspris   begynner   på    kr .    250,-.   
Dette   er   fordi   prisene   på   LinkedIn   ligger   60   til   90   %   høyere   enn   på   Facebook   med   en   forventet   
klikkpris   på    +/-   kr.   50,-.   
  

Organisk   innlegg:   
Hvis   det   i   tillegg   ønskes   at   en   annonse   legges   ut   organisk   på   Veksthuset   sin   LinkedIn   side   (for   
eventuelt   videredeling   og   kommenterinering)   legger   vi   annonsen   som   et   innlegg,   dvs   med   flere   
bilder/video,   litt   lengre   tekst   og   link   til   stillingsannonsen   på   veksthusetpersonal.   no.    //     kr.   250,-   
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