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Palieliniet savu darba sludinājumu redzamību!

Baneris tiek atainots gan CVMarket.lv 

sākumlapā, gan iekšlapās. Pateicoties 

tam, šis risinājums ļauj aptvert  

visplašāko darba meklētāju auditoriju. 

Lielais baneris

2 nedēļas: 250€

4 nedēļas: 400€

Izmērs: 1000x150px

Svars: līdz 250Kb

Formāts: .jpg, .png, .gif, HTML5 Baneris sākumlapā Baneris iekšlapās

Cenas norādītas bez PVN 21%



Palieliniet savu darba sludinājumu redzamību!

Baneris tiek atainots gan CVMarket.lv 

sākumlapā, gan iekšlapās. Šis risinājums 

lieliski papildina Lielo baneri, ļaujot 

palielināt uzrunātās auditorijas apjomu. 

Mazais baneris

2 nedēļas: 170€

4 nedēļas: 280€

Izmērs: 1000x150px

Svars: līdz 250Kb

Formāts: .jpg, .png, .gif, HTML5 Baneris sākumlapā Baneris iekšlapās

Cenas norādītas bez PVN 21%



Palieliniet savu darba sludinājumu redzamību! 

Informatīvās vēstules darba meklētājiem tiek izsūtītas 2 

reizes mēnesī. Katra vēstule tiek veidota latviešu un 

krievu valodā. Papildus banerim, uz Jūsu vakancēm tiks 

izvietota arī poga ar saiti.

Informatīvās vēstules baneris

Baneris vienā vēstulē: 300€

Izmērs: 500x330px

Svars: līdz 100Kb

Formāts: .jpg, .png

Valoda: baneris jāsagatavo latviešu un krievu valodā

Informatīvās 

vēstules baneris

Poga uz vakancēm

Cenas norādītas bez PVN 21%



Noteikumi un tehniskās prasības baneru publikācijai

✓ Izvēloties jebkuru no baneru veidiem, kā landinglapa tiks izmantots Jūsu 

darba devēja profils, kurā apskatāmas visas vakances. 

✓ Pirms banera publikācijas, darba devēja profilā ir jābūt aizpildītai 

uzņēmuma apraksta daļai. 

✓ Uz banera iesakām izvietot pogu, kas aicinātu lietotājus uz rīcību 

(piemēram, «Pieteikties», «Apskatīt vakances», «Uzzināt vairāk» u.c.).

✓ Publicējot banerus CVMarket.lv mājaslapā (1000x150 un 250x250), 

baneru tekstiem jābūt valsts valodā.

✓ Baneris nedrīkst iekļaut informāciju par pieteikšanās iespējām ārpus 

CVMarket.lv mājaslapas.

✓ Veidojot animētus banerus, iestrādātā saite nedrīkst vest ārpus 

CVMarket.lv mājaslapas.

Tehniskās prasības

Lielais baneris

Izmērs: 1000x150px. 

Svars: līdz 250Kb.

Pieļaujamie formāti: .jpg, .png, .gif, HTML5

Mazais baneris

Izmērs: 250x250px. 

Svars: līdz 250Kb.

Pieļaujamie formāti: .jpg, .png, .gif, HTML5

Informatīvās vēstules baneris

Izmērs: 500x330px.

Svars: līdz 100Kb.

Pieļaujamie formāti: .jpg, .png.



Sazinieties 

ar mums
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