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UNIEK IN BELGIË : Zet uw bedrijf in de kijker bij duizenden kandidaten uit uw doelgroep 
 
De Target Ad is een uniek Employer Branding product: dankzij de Target Ad bereikt u met uw boodschap enkel 

actieve kandidaten in de juiste functiecategorie. 

We sommen de voordelen van de Target Ad voor u op : 

 Actieve profielen :  

U bereikt kandidaten die van StepStone gebruik maken. Deze kandidaten zijn dus actief op zoek naar een 

nieuwe professionele uitdaging en zijn bereid om van job te veranderen.  

 

 Enkel de juiste kandidaten :  

Dankzij de Target Ad bereikt u enkel de kandidaten die u wil aanspreken. De boodschap verschijnt alleen bij 

de correcte doelgroep, waardoor de kans dat ze geïnteresseerd zijn veel groter is dan bij andere 

banneringcampagnes.   
 

 Groot kwalitatief netwerk :  

Uw banners verschijnen niet zomaar op enkele sites, maar op een groot netwerk van kwalitatieve sites. 

Meer dan 90% van de websites waar Belgische surfers zich bevinden, kunnen bereikt worden. Een aantal 

voorbeelden zijn: Ebay, Youtube, MSN, Facebook, alle websites met Google-advertenties, het Pebble Media-

Netwerk, het Hi-Medianetwerk...  
 

 Verbeterde employer branding :  

De boodschap van uw keuze wordt vertoond aan uw doelgroep. U krijgt de mogelijkheid om de employer 

branding van uw bedrijf op een zeer efficiënte manier te verbeteren.  

 

Dit zijn de beschikbare packages: 

Naam Impressies 
Korting bij het linken naar 

StepStone * 
Korting bij het gebruiken van 

“Powered By” ** 

Gold 200.000 -15% -5% 

Diamond 500.000 -15% -5% 

Platinum 1.000.000 -15% -5% 

* Linkt u uw banners naar een StepStone-pagina, dan krijgt u 15% korting 

** Voegt u aan uw banners “Powered by StepStone” toe, dan ontvangt u 5% korting (beide kortingen zijn cumuleerbaar) 
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“Een bedrijf wil een boodschap weergeven voor IT-profielen. Het bedrijf koopt de Target Ad aan. StepStone gaat er 

voor zorgen dat het bedrijf de juiste kandidaten bereikt. Hoe doen we dat? Aan de hand van het gedrag van een 

kandidaat op de StepStone-websites, kunnen wij zijn/haar profiel bepalen. Indien de kandidaat een IT-profiel is, zal 

deze worden gebruikt voor deze campagne, en zal die kandidaat dus de advertentie van het bedrijf te zien krijgen in 

verschillende formaten op diverse websites over het internet.” 

 


