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STILLINGSANNONSE PREMIUM 😻
• I karusell på forsiden og inne i artiklene
• På kode24.no/jobb
•	Synlighet	i	artikkelflyt	på	forsida,	og	i	artikkeltekst	

på artikler i syv dager
• Deling og boost på Facebook
• Deling i ukentlig nyhetsbrev og i podcast
Tid: 30 dager  Pris: 17.000 kroner

STILLINGSANNONSE BASIS 😺
• I karusell på forsiden og inne i artiklene
• På kode24.no/jobb
Tid: 30 dager  Pris: 6.900 kroner

TILLEGGSPAKKE PÅ STILLINGSANNONSER: 🚀
• Organisk deling med boosting på LinkedIn  

i 7 dager: 3.800 kroner 
•	Organisk	deling	med	boosting	på	Facebook,	

Messenger og Instagram i 7 dager: 3.800 kroner

Ønsker	kunden	å	annonsere	for	flere	stillinger	i	en	
stillingsannonse tilkommer 3.000 kroner for hver 
stilling utover stillingsannonsen.

BANNER-ANNONSE 🐱
• God synlighet på alle sider
• 580x400px (desktop) og 320x250px
 (mobil). Begge maks 100kb.
Tid: 7 dager  Pris: 12.500 kroner

CONTENT-ANNONSE 🐈
• Synlig på forsiden – samt inne i de redaksjonelle 

artiklene i to uker.
• Eksponering i nyhetsbrev og på Facebook kan 

avtales i tillegg.
Tid: 14 dager  Pris: 15.000 kroner for ferdig levert 
content-annonse. Ønsker du at Kode24.no skal 
produsere tilkommer 10.000 kroner.

STILLINGSANNONSE FOKUS 😸
• I karusell på forsiden og inne i artiklene
• På kode24.no/jobb
•	Synlighet	i	artikkelflyt	på	forsida,	og	i	artikkeltekst	

på artikler i syv dager
Tid: 30 dager  Pris: 11.500 kroner

Alle priser er eks. mva.

Rekruttere  
gode utviklere?
De flinkeste utviklerne leser Kode24.no.
Kode 24 er Norges første og eneste nettsted  
for utviklere.



LANDINGSSIDE 😼
Kode24.no tilbyr nå egen landingsside til annonsører som ønsker 
ekstra stor synlighet til kode24-leseren.

Egen landingsside på Kode24.no vil kun være for deres bedrift samt deres 
stillingsannonser.  

•	Landingssiden	blir	godt	synlig	på	kode24	sin	forside,	samt	egen	fane	for	 
Partner Kode24.no

• Contentartikkel som dere skriver selv blir plassert øverst inne på landingssiden
•	Mulighet	for	å	legge	ut	video,	bilder,	informasjon.		
• Når dere kjøper stillinger og contentannonser vil disse også ligge på deres 

landingsside.
• Stillinger som kan kjøpes er Fokus- og Premium stillingsannonse med egen 

rabatt.

LANDINGSSIDE PRISER:
12 måneders avtale på landingsside. 
Pris per måned 7.000 kroner.  
Mulighet for å kjøpe premium og fokus stillings annonse med 40 % rabatt.

6 måneders avtale på landingsside. 
Pris per måned 9.000 kroner.  
Mulighet for å kjøpe premium og fokus stillings annonse med 30 % rabatt.

Kode24 nøkkeltall 🤩
•  Over 140.000 unike lesere per mnd.

•  Ca. 400.000 sidevisninger per mnd.

•		1.900	abo	nyhetsbrev	–	åpningsrate	50,4	%.

• Hurtig voksende antall følgere på  
Facebook,	LinkedIn	og	Instagram.

•  3.500 medlemmer av kode24-klubben.

• Deling i lukket facebook-gruppe  
«kodejobb» med over 2000 unike  
medlemmer.

For bestilling av annonse, informasjon eller tilbud, ta kontakt med oss på 

kode24@hsmedia.no
Anita Lindberg tlf. 971 77 068 • Lars Magnus Lillebekk tlf. 948 04 564 • Athina Skarnes tlf. 917 90 456

✅ Tittel – maks 60 tegn
✅ Ingress – maks 120 tegn
✅ Hovedbilde (landskapsmodus)
✅ Logo (i et kvadratisk bilde)
✅ Annonsetekst
✅ Eventuelle videoer og ekstra bilder
✅ Lenke eller e-post til hvor man kan søke
✅ Hurtigsøks-epost
✅ Arbeidssted
✅ Arbeidstittel

For stillingsannonser trenger vi

Vi mottar stillings annonsene helst i Word eller  
Google Docs og aller helst ikke på PDF.
For	tips,	se	venstre	menyen	på	kode24.no.


