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Paketi usluga

Često ste u potrazi za novim zaposlenicima? Želite imati mogućnost neograničenog oglašavanja tijekom godine? 
Paketi usluga na Bika.net poslovnoj mreži omogućuju vam da se po povoljnijim uvjetima, a ovisno o vašim potre-
bama, koristite određenim uslugama Bika.neta u trajanju od tri, šest ili dvanaest mjeseci.

Besplatni Osnovni Plus Premium

Osnovne usluge

Natječaj za zapošljavanje 3 oglasa neograničen broj neograničen broj neograničen broj

Profil tvrtke

Bika.net alat za selekciju kandidata

Objava natječaja u medijima partnerima

Neograničen pristup bazi profila 6 mjeseci

Filtriranje baze profila

Filtriranje prijavljenih kandidata

Objava natječaja u newsletteru

Dodatne usluge

Izdvojeni natječaj u kategoriji

Izdvojeni natječaj na naslovnici

Natječaj u vizualnom identitetu tvrtke 1

Bikanetić preporučuje natječaj 1 3

Anonimni natječaj 3

Cijena paketa 0 kn 2340 kn
GODIŠNJE

3900 kn
GODIŠNJE

5460 kn
GODIŠNJE

Popust na proizvode koji nisu u paketu 5% 10% 15%

  

Cijena paketa za 3 mjeseca od 1. 1. 2012.
Cijena paketa za 6 mjeseci od 1. 1. 2012.

765 kn
1350 kn

1275 kn
2250 kn

1785 kn
3150 kn

Napomena: Na sve iskazane cijene dodatno se obračunava porez dodanu vrijednost (PDV). Paketi obuhvaćaju neograničen broj pojedinih usluga ukoliko nije drugačije navede-
no u cjeniku. Svi paketi naručeni do 31.12. 2011. koriste se do isteka vremenskog perioda na koji je paket zakupljen.
Bikanetić preporučuje natječaj je vizualno istaknuti natječaj pozicioniran na vrhu naslovnice poslova.



Cjenik pojedinačnih usluga

Pojedinačne usluge Bika.net poslovne mreže namijenjene su tvrtkama koje su povremeno u potrazi za novim 
zaposlenicima, a pri tome žele na jednostavan, brz i efikasan način doći do kvalitetnih kandidata.

Cijena usluge 

Osnovne usluge

Natječaj za zapošljavanje 500 kn

Neograničen pristup bazi profila 2000 kn mjesečno

Filtriranje baze profila 2500 kn mjesečno

Filtriranje prijavljenih kandidata 1500 kn mjesečno

Objava natječaja u newsletteru za privatne korisnike 500 kn po newsletteru

Dodatne usluge

Izdvojeni natječaj u kategoriji 1500 kn

Izdvojeni natječaj na naslovnici 2500 kn

Bika.net plus natječaj 1000 kn

Natječaj u vizualnom identitetu tvrtke 3500 kn

Bikanetić preporučuje natječaj 4000 kn

Anonimni natječaj za poslovne korisnike 750 kn

Anonimni natječaj za privatne korisnike 250 kn

Napomena: Na sve iskazane cijene dodatno se obračunava porez dodanu vrijednost (PDV). Sve cijene se odnose na objavu natječaja u trajanju od 14 dana. Za svaki dodatni 
natječaj objavljen u istom periodu korisnik ima pravo na 30% popusta.
Bikanetić preporučuje natječaj je vizualno istaknuti natječaj pozicioniran na vrhu naslovnice poslova.
Bika.net plus natječaj je uvijek pozicioniran na vrhu liste natječaja u kategoriji.


