Norges første og eneste nettsted for utviklere. Finn de beste utviklerne med
stillingsannonser på kode24.no, Facebook og nyhetsbrev. Vi vet at de
flinkeste utviklerne ikke leter aktivt etter nye jobber. Og vi vet at
selskaper derfor sliter med å nå dem. kode24 er Norges første nettavis for
utviklere, og dermed sida utviklerne selv oppsøker. Vi gir dem stoffet de
ønsker seg, på deres premisser. De flinkeste utviklerne leser kode24, og
annonserer du hos oss, får de det med seg.
Nøkkeltall  

Per juni 2021 har kode24:

• Over 98.000 unike lesere og 250.000
sidevisninger i måneden.

• Over 1.800 abonnenter på ukentlige nyhetsbrev,
åpningsrate ca 45 prosent.

• Over 3.800 følgere på Facebook, 41 prosent av
dem mellom 25 og 34 år.


For Stillingsannonser trenger vi

Tittel - maks 60 tegn

Ingress - maks 120 tegn

Hovedbilde (landskapsmodus)

Logo (i et kvadratisk bilde)

Annonsetekst

Eventuelle videoer og ekstra bilder

Lenke eller epost til hvor man kan søke

Hurtigsøkepost

Arbeidssted

Arbeidstittel


Vi mottar stillingsannonsene helst i word eller
Google Docs og aller helst ikke på PDF, da blir
jobben enklest for oss.


Hvis du virkelig vil utnytte mulighetene på kode24
har vi laget en guide til hvordan du skriver gode
stillingsannonser hos oss. Les om dem her

For bestilling av annonse, informasjon eller
tilbud ta kontakt med HS Media: 

Mail: kode24@hsmedia.no

Petter Dammen, Keyaccount manager tlf. 932 00 049

Ragnhild Vangerud, Salgssjef tlf. 990 14 423

Mona Jørgensrud, Salgsdirektør tlf. 911 73 473


Stillingsannonse Premium
i karusell på forsiden og inne i artiklen
på kode24.no/job
på forsida i 7 dager, samt høyere eksponering i
både artikler og på forsid
deling i ukentlig nyhetsbre
deling på sosiale medier

Tid: 30 dager Pris: 15.000 kroner


Stillingsannonse Fokus
i karusell på forsiden og inne i artiklen
på kode24.no/job
på forsida i 7 dager, samt høyere eksponering i
både artikler og på forsida

Tid: 30 dager Pris: 10.000 


Stillingsannonse Basis
i karusell på forsiden og inne i artiklen
på kode24.no/jobb

Tid: 30 dager Pris: 6.000 kroner



Banner-annonse
god synlighet på alle kode24.no side
Inkluderer 980x300px (desktop) og 320x250px
(mobil). Begge maks 100kb.

Tid: 7 dager Pris: 12.500 kroner


Content-annonse
content-annonse på kode24.no, skrevet av
innholdsprodusent tilknyttet kode24, basert på
underlag fra kunden. Underlaget må inkludere
faktabasert tekstgrunnlag, bilder og lenker
synlig på forsiden – samt inne i de
redaksjonelle artiklene i to uker
eksponering i nyhetsbrev og på Facebook kan
avtales i tillegg
Vinkles og redigeres av dedikerte frontstyrere.

Tid: 14 dager

Pris: 25.000 kroner inkludert produksjon av
Content annonsen

Pris: 15.000 kroner for distribusjon av ferdig
levert Contentannonse


