
 

KREDITNÍ PŘEDPLATNÉ – PREMIUM 500+ 
• Pomůžeme vám najít skvělé zaměstnance 

• Na portálech Jobs.cz a Prace.cz oslovíte statisíce uchazečů  

 

 

 

 

 

Nábor bude hračka 

• Inzerce na dvou nejznámějších portálech vám pomůže obsadit každé volné místo. 

• Sami se rozhodnete, na který portál inzerát vystavíte a kolik kreditů za něj utratíte. 

• Navíc máte možnost vystavit Vaše inzeráty i na naše zahraniční portály přímo z Teamia. 

Inzerát již od 350 Kč 

• Ušetříte až 91 % – v porovnání s cenou za jeden inzerát. 

• Inzerát na Prace.cz vystavíte za 1 kredit, na Jobs.cz za 3 kredity. 

• Potřebujete vystavit brigádu? S kreditním předplatným vás to stojí jenom 0,2 kreditu. 68 Kč. 

 

Navíc 

• Jako bonus získáte zdarma službu „Logo na výpisu inzerátů“ v hodnotě 100 000 Kč na rok. 

ČÍM JSOU NAŠE PORTÁLY JEDINEČNÉ? 

Jobs.cz: 

• Inzerce na Jobs.cz vám pomůže obsadit vyšší odborné pozice, najít specialisty, manažery, oslovit studenty 

a absolventy VŠ.  

• Oslovíte více než 540 000 aktivních uživatelů, kteří ročně pošlou 2,5 milionu odpovědí na vystavené 

inzeráty.  

• Jobs.cz zná 8 z 10 lidí v ČR.*  

Prace.cz: 

• Inzerce na Prace.cz Vám pomůže obsadit pracovní místa, u kterých záleží hlavně praktických 

zkušenostech, schopnostech a dovednostech. 

• Oslovíte více než 550 000 aktivních uživatelů, kteří ročně pošlou 2 miliony odpovědí na vystavené 

inzeráty.  

• Portál Prace.cz zná 93 % uživatelů internetu se středoškolským a nižším vzděláním.* 

 

 

Zahraniční portály 

• Slovensko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Estonsko, Litva – tady všude můžete vystavit svůj inzerát a 

oslovit tak i kandidáty v zahraničí. 

• Každý námi doporučovaný portál v dané zemi je jedničkou nebo dvojkou na lokálním trhu. 

 

*Výzkum Factum Invenio mezi uživateli internetu, 2018. 
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Jak to vypadá? 

 

CENÍK 

 CENA POČET KREDITŮ CENA DOKUPU 

PREMIUM 500+ 175 000 KČ 500 350 KČ 

 

• Za jeden inzerát na Prace.cz se vám odečte 1 kredit za každou lokalitu, na Jobs.cz 3 kredity za každou 

lokalitu. Lokalitou je myšleno místo pracoviště. Inzerát je standardně vystaven na 30 dní. 

• Za zveřejnění brigády se vám odečte 0,2 kreditu za každou lokalitu. Brigáda se objetví na Jobs.cz i 

Prace.cz. 

• Zahraniční portály mají zvlášť svůj kreditový systém dle ceny jednotlivých portálů v každé zemi. 

• Pokud vyčerpáte všechny kredity ještě před koncem časového období, můžete si snadno dokoupit další za 

stanovenou jednotkovou cenu.  

• Převody kreditů: 

o Dokoupené kredity se při obnovení kontraktu převádějí do dalšího roku. Přičtou se k základním 

kreditům v novém kontraktu. 

o Zbylé základní kredity se nepřevádí a standardně platí 12 měsíců. 

• Nabídka platí od 1.1.2020. Uvedené ceny jsou bez DPH. 


