
 Termék / szolgáltatás

           1.1  TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 
           (max. 50 karakter) és leírása (min. 20 & max. 400 karakter) 

           1.2  MITŐL KÜLÖNLEGES A CÉG TERMÉKE/SZOLGÁLTATÁSA? 
           1-10 db USP - egyedi terméktulajdonság (max. 30 karakter 
           tulajdonságonként) 

           1.3  LEGFŐBB ÜGYFELEK - OPCIONÁLIS PONT 
           (5 db négyzet alakú logó)

 Cég

           2.1  A CÉG TÖRTÉNETE 
           Min. 3 főbb esemény a cég életéből) Dátum (éééé.hh) és esemény  
           (max. 100 karakter eseményenként) 

           2.2  MISSZIÓ LEÍRÁSA 
           Egy álom, egy szenvedély, egy cél (min. 20 & max. 400 karakter) 

           2.3  CÉGES MŰKÖDÉS 
           Hogyan szólhatnak bele az alkalmazottak a cég életébe? 
           (min. 20 max. 200 karakter)  - közös meetingek, ötletdoboz,  
           személyes megbeszélések?)

           2.4  HÍRES EMBER 
           Opcionális pont - választani egyet a felsorolásból. A varázslóban             
           felsorolt híres emberek mellett egy-egy tulajdonság van. Melyikkel 
           tud a cég azonosulni a leginkább? 

           2.5  TERMÉKVIDEÓ 
           Opcionális pont (YouTube vagy Vimeo videó) 

 Iroda

           3.1  IRODA CÍME 
           Több cím is megadható

           3.2  FOTÓ AZ IRODÁRÓL 
           Open office vagy külön terek? Menő irodaház vagy közösségi iroda?  
           Nincs is iroda csak egy jó kávézó? Itt lehet bemutatni, hol dolgozik  
           együtt a csapat (több iroda = több kép) 

           3.3  A LEGJOBB AZ IRODÁBAN 
           Jó közlekedés, elegáns design és világos terek? Szuper éttermek 
           a közelben? Mi az irodában a legjobb? (több iroda = több leírás, max.  
           400 karakter)

           3.4  KEDVENC TÁRGY AZ IRODÁBAN - KÉP 
           Legyen akár az imádott kávégép vagy egy céges kabalaállat! 
           (több iroda = több kedvenc tárgy) 

 Csapat

            4.1  CSAPATFOTÓ - MAX. 6 DB. 
            Panoráma alakú, nagy felbontású kép (min. 1320x495 px) 
            Az alapértelmezettnek beállított kép lesz a cégprofil és az  
            álláshirdetések borítóképe, a többi kép pedig slide-show  
            formában jelenik meg az oldalon. Érdemes legalább hármat  
            feltölteni! 

            4.2  „MI HIÁNYOZNA A LEGJOBBAN, HA ELMENNÉK...” - IDÉZET 
            Idézet egy csapattagtól, miért szeret a cégnél dolgozni 
            (min. 20 & max. 150 karakter) + ki mondta (max. 30 karakter  
            - elég egy keresztnév is) titulus (max. 50 karakter) + négyzet  
            alakú fénykép a személyről 

            4.3  TULAJDONSÁGOK, AMIKET ÉRTÉKELTEK A MUNKÁBAN 
            Szakmai és emberi tulajdonságok, ami fontos a cég kultúrában 
            (min.20 & max. 200 karakter)

            4.4  CÉGES KÉPZÉS 
            Tréningek, kurzusok, belső és külső képzések, konferenciák stb. 
            (min. 20 & max. 200 karakter)

            4.5  KÉTSZAVASOK A CSAPATRÓL 
            10 kérdés opcióból három kiválasztása és megválaszolása

            4.6  CSAPATVIDEÓ 
            Opcionális pont (YouTube vagy Vimeo videó) 

star Kiegészítő tartalmak

A még részletesebb bemutatkozásért: extra képeket, videókat, 
szövegeket, idézeteket lehet megadni. 

            5.1  EXTRA SZÖVEGDOBOZ 

            5.2  EXTRA KÉP DOBOZ 

            5.3  EXTRA IDÉZET DOBOZ 

            5.4  EXTRA VIDEÓ DOBOZ 

            5.5  ÚJSÁGCIKK 
            Média megjelenések bemutatása. A cikk link-ként, vagy  
            fényképként való feltöltése is lehetséges.

            5.6  BADGE 
            Válaszd ki, hogy mely HR trendek valósulnak meg nálatok!  
            Tölts fel extra képet, vagy videót, ami jól bemutatja.
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