


OM JOBB & KARRIÄR 
 

Mötesplatsen för arbetstagare och arbetsgivare 
inom det gröna näringslivet 

 
I ATL:s och Land Lantbruks starka kanaler har du alla 

förutsättningar att nå dina nya medarbetare.  
Med hjälp av ett bra redaktionellt innehåll för båda 

arbetsgivare och arbetstagare erbjuder vi en oslagbar 
miljö för dina platsannonser och ditt behov att stärka ditt 

arbetsgivarvarumärke.  
 

OM MEDIAHUSET  
 

LRF Media är landsbygdens och det gröna 
näringslivets mediehus  

 
Vi är mediehuset som förstår kraften i jorden och 

potentialen i det gröna näringslivet. Vi skapar 
innehåll som engagerar och tjänster som gör 

nytta. Vi är ett nav för innovation och nya 
affärsmöjligheter. Tillsammans driver vi idéer 

som får landet att växa. 



OSLAGBAR RÄCKVIDD  
INOM DE GRÖNA NÄRINGARNA 

 

ATL räckvidd print 
Räckvidd per utgåva: 130.000 läsare 
ATL räckvidd digitalt 
Unika besökare per månad: ca 200.000 som tillsammans 
gör ca 650.000 besök på sajten och tittar på ca 1.600.000 
sidor. 

Land Lantbruk räckvidd print 
Räckvidd per annons: 209.000 läsare 
Land Lantbruk räckvidd digitalt 
Unika besökare per månad: ca 37.000  som tillsammans 
gör ca 160.000 besök på sajten och tittar på ca 256.000 
sidor. 



BRA SYNLIGHET  
Aktiva arbetssökare och passiva arbetssökare  

Ungefär en fjärdedel av befolkningen söker aktivt ett nytt jobb. De söker med stor drivkraft på alla relevanta platsbanker. Exempelvis på ATL och Land Lantbruk.  

 

Men ungefär hälften av befolkningen kan tänka sig att byta jobb om de ser något som känns kul. Dessa kallas ofta för passivt arbetssökande. Tack vare dels vårt  

redaktionella innehåll, dels att vi exponerar platsannonser på startsidan på webben och dels platsannonserna i tidningarna når du dessa grupper väldigt bra hos oss. 

 

Eftersom att du vill ha flera bra personer att välja mellan när du till slut ska bestämma vem som ska få jobbet är platsannonseringen hos oss därmed väldigt effektiv. 

 

Webb 

Print 



VÅRA BASPAKET 

Small Medium Large 

I baspaketen ingår full räckvidd på atl.nu och landlantbruk.se under 30 dagar. Samt ett införande i print i en av tidningarna.  

Du väljer själv vilken du tror passar just den tjänst du annonserar ut.  
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Print 
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Print 

1/8 



Köp repetition eller även i den andra titeln 
TILLÄGG PRINT 

För att öka effekten av din annonsering kan du komplettera ditt baspaket.  

Välj mellan att din annons kommer med i båda tidningarnas printutgåvor eller repeteras i den printkanal du har valt. 



Optimera uppmärksamheten på din annons genom att synas i vårt galleri 
TILLÄGG GALLERIET 

Galleri som 
bläddrar mellan 

alla som har bokat 
detta tillägg 

Galleriet köps per vecka när man vill synas lite extra bra och länkar till platsannonsen.  

Ofta är det smart att välja detta tillägg med start när din platsannons har legat upp i några dagar. För att återigen synas riktigt bra. 



TILLÄGG TOP LOCK 
Maximera effekt och synlighet genom en fast topp-placering 

Max 2 annonser 
som är låsta i 

toppen av 
annonslistan 

Top Lock köps per vecka när man vill att platsannonsen inte ska glida neråt i takt med att fler jobb kommer in. Låsningen gäller på startsida på 

artikelsidan. Detta tillägg är smart att boka in med start efter några dagar för att öka synligheten. 



TILLÄGG BACK TO TOP 
Höj synligheten på din annons genom att lyfta upp den i listningen 

När du vill att din 
annons ska komma 
tillbaka högst upp 

efter  en tid 

Back to Top köps per tillfälle när man vill att platsannonsen, som ju glider neråt i takt med att fler jobb kommer in, åter ska börja om överst. Välj själv när det ska ske. Efter 

en vecka eller kanske efter två. Detta tillägg är lämpligt för att få lite mer passivt arbetssökande, som inte är inne bland annonserna varje dag, att  lättare se din annons. 



TILLÄGG NATIVE 
Jobba med uppfattningen om ditt företag via native annonsering  

Native är väldigt 
effektivt när du vill att 
ditt företag ska synas 
riktigt bra. Exempelvis 
i samband med att du 

rekryterar personal 

Native är ett av de mer effektiva sätten att bygga ditt arbetsgivarvarumärke. Ju starkare det är, ju lättare har du att attrahera riktigt bra personal till ditt företag.  

På köpet får du att din befintliga personals stolthet över företaget ökar. Vilket ofta ökar både prestation och viljan att stanna kvar. Varje nativekampanj är unik. 

Kontakta vår native-redaktör Camilla Von Otter för mer information och priser. Camilla.von.otter@lrfmedia.se 



TRE KLICK BORT 
I priset ingår 

standardsättning. 
Du gör enkelt din 
annons själv. Vi 

skickar en länk till 
formuläret när du 

har bokat din 
annons 

Vill du ha vår hjälp att göra din annons, kanske med bilder, hjälper vi dig. För 2.000 kr gör vi annonsen och två korrvändor ingår.  

Bygg ihop din egna annons i vårt enkla gränssnitt på fem minuter  



KONTAKT 

Peter Harich – KAM-säljare 
peter.harich@lrfmedia.se 
0730-75 17 81 
 
Kerstin Licke Larsson – säljare 
kerstin.l.larsson@lrfmedia.se 
0733-30 97 40 
 
Camilla von Otter – native 
Camilla.von.otter@lrfmedia.se 
0704-00 51 45 

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta dina nya kollegor. 
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