“Visas Iespējas” ir sociālais uzņēmums, jauniešu platforma ar mērķi palīdzēt
jauniešiem atrast sev piemērotākās iespējas un realizēt savu potenciālu gan
darba tirgū, gan personīgajā izaugsmē.

110

jaunatnes
organizāciju tīkls

Mūsu misija ir mazināt plaisu starp jauniešiem un darba devējiem, veidojot drošu
vidi sadarbībām un efektīvam dialogam.

MĒRĶA GRUPA
12 000

apmeklējums
mēnesī

aktīvi iesaistās
jaunatnes
organizācijās

17 - 26 gadus jauni
tekoši runā vismaz vienā
svešvalodā

ar ambiciozu dzīves un
karjeras skatījumu
Izaugsmes iespēju mednieki

2500

reģistrēto lietotāju

KO MĒS DARĀM?
JAUNIEŠU REKRUTĒŠANA

DARBA DEVĒJA TĒLA VEIDOŠANA

Sasniegšana:

sociālie tīkli, vēstkopas 2500 lietotājiem, darba "speed-dating",
1000 darba meklētāju datubāze, jaunatnes organizācijas

Priekšatlase:

CV izskatīšana, vienpusējās video intervijas, telefona intervijas

Gala atlase:

Pasākumi:

digitālās prasmju apmācības, speed-dating, semināri

Saturs:

blogi, video, sociālie tīkli, sadarbība ar influenceriem

Idejas:

aci-pret-aci intervijas, pielāgoti uzdevumi

stratēģijas, kampaņas, inovatīvi risinājumi

KĀPĒC IZVĒLĒTIES MŪS?
1) Strādājam tieši un mērķtiecīgi - mūsu mērķis ir ietaupīt Jūsu laiku un resursus, pretī piegādājot
saistošus un motivētus jaunos profesionāļus tieši pie Jūsu durvīm.
2) Mēs meistarīgi izprotam savu mērķauditoriju - jauniešus - jo esam vieni no viņiem. Savu
komunikāciju balstām draudzīgā, atvērtā un efektīvā dialogā.
3) Mūsu spēks kā tehnoloģijās balstītai platformai mīt mūsu spējā rast veiksmīgus digitālos risinājumus
jebkuriem apstākļiem: asinhronās video intervijas, tiešsaistes pasākumi un trāpīgs digitālais mārketings
ir tikai daži no tiem.

Mūsu daudzpusīgo komandu vieno ticība mūsu kompānijas vērtībām:

Kopiena

Izaugsme

Atvērtība

Inovācijas

Jau vairākiem uzņēmumiem esam palīdzējuši veidot jauniešiem draudzīgu un saistošu tēlu.
Iepriekšējos projektos un pasākumos esam dibinājuši veiksmīgas sadarbības ar vairāk kā 80
biznesa kompānijām.

KO MĒS PIEDĀVĀJAM?
CENA

IEGUVUMS

PIEDĀVĀJUMS
Sludinājuma
izvietošana platformā

(par vakanci)

50€

10 000 ikmēneša lietotāju

Personalizēts e-pasts
jauniešiem mūsu datubāzē

1000 jauniešu - darba meklētāju

40€

Bloga raksts par karjeru
Jūsu kompānijā

Jauniešiem draudzīga tēla veicināšana

60€

Digitālā mārketinga
kampaņa

5050 sekotāju (Facebook + Instagram)

40€

Iknedēļas vēstkopas,
iekļaujot Jūsu vakances

1400 pierakstījušos lietotāju

40€

"VISAS IESPĒJAS" IEPAZĪŠANĀS KOMPLEKTS
(iekļauj visu iepriekš minēto)

230€

120€

Pirmajā mēnesī piedāvājam izmēģināt "Iepazīšanās komplektu" vien par EUR 120,
lai saprastu, kā nākotnē varam veidot tieši Jums pielāgotu un vērtīgu sadarbību.
Sākam?

KONTAKTI
Madara Arne

madara@visasiespejas.lv

+371 26148112

Apmeklē mūs: www.visasiespejas.lv

