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Oferta współpracy  

z magazynem Rekruter 



  
Magazyn Rekruter powstał w marcu 2010 roku 
 i szybko stał się znanym oraz popularnym 
wydawnictwem na rynku agencji 
rekrutacyjnych. Pozycja jest wiodącym 
źródłem informacji dla branży rekrutacyjnej w 
Polsce. Nasi Czytelnicy, reprezentujący ponad 
4000 firm, to specjaliści w branży - 

zorientowani na cele, dążący do osiągania 
sukcesów, nastawieni na rozwój zawodowy. 
 
Magazyn Rekruter powstał z myślą o 
wszystkich, którzy swoje zawodowe życie 
związali z branżą rekrutacyjną oraz szeroko 
pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi. 
Dotychczas brakowało na rynku tytułu, który 
w przejrzysty sposób przedstawiałby 

codzienną pracę ekspertów z branży oraz 
proponował rozwiązania, jakie mogą im ją 
ułatwić. Magazyn Rekruter oferuje im te 
możliwości dostarczając porcję wiedzy oraz 
platformę wymiany myśli. Będąc głosem 
rynku rekrutacyjnego, Magazyn pozostaje 
bezpłatny, a przez to dostępny dla każdego, 
w dowolnym miejscu i czasie. 
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Liczba czytelników 

 
 

1. 

Ilość unikalnych pobrań magazynu Rekruter: 
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Kwiecień 2014 – 34 000 

Listopad 2014 – 19 612 

Styczeń 2015 –  28 376 



Struktura czytelników magazynu Rekruter 

według miejsca zamieszkania 

 
 

1. 

Na mapie zaznaczono procentowy udział czytelników z danego 

województwa wśród grupy odbiorców magazynu. 
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Struktura czytelników magazynu Rekruter 

według szczebla w hierarchii zatrudnienia 

 
 

1. 
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rekrutacji 
Menedżerowie 
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Schemat przedstawia procentowy udział danego szczebla w hierarchii 

zatrudnienia wśród czytelników magazynu Rekruter, począwszy od kadry 

kierowniczej na poziomie 30 % (po lewej stronie wykresu). 
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Wieczór Rekrutera 

 
 

1. 

Wieczór Rekrutera to cykliczne wydarzenie skupiające specjalistów z obszaru HR  

i rekrutacji, organizowane przez redakcję magazynu Rekruter. Wieczór jest jedną z 

nielicznych okazji do wymiany doświadczeń, budowania nowych relacji 

biznesowych, a także wspólnej zabawy osób, które na co dzień rywalizują ze sobą o 

zlecenia rekrutacyjne. 

 

Wieczór Rekrutera to cykliczne spotkanie, którego głównym zamierzeniem jest 

ukazanie potencjału branży rekrutacyjnej oraz integracja. Dodatkowo celem 

organizatorów jest przybliżenie zakresu działalności agencji zatrudnienia, poprzez 

umożliwienie swobodnej wymiany poglądów i zaciśnięcie więzów pomiędzy samymi 

rekruterami oraz nagrodzenie najlepszych z nich. Każda edycja wydarzenia 

gromadzi ponad 300 uczestników, co udowodnia zapotrzebowanie na tego typu 

eventy i pokazuje, że Wieczór Rekrutera nieprzypadkowo cieszy się opinią jednego z 

najważniejszych dla branży rekrutacyjnej wydarzeń w kraju. 22 października 2014 

roku odbyła się V edycja Wieczoru Rekrutera. 
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Nagrody Rekrutera 

 
 

1. 

W ramach IV edycji Wieczoru Rekrutera, odbył się pierwszy w Polsce konkurs dla 

najlepszych agencji zatrudnienia, rekrutacji bądź doradztwa personalnego.  

 

Nagrody Rekrutera są wyjątkowym konkursem, w którym uhonorowane zostają 

najlepsze firmy wyspecjalizowane w dostarczaniu szeroko rozumianych usług HR w 

Polsce. Głównym założeniem jest nagrodzenie firm, które w danym roku znacząco 

przyczyniły się do rozwoju i popularyzacji branży usług rekrutacyjnych w Polsce. W 

konkursie może więc wziąć udział każda działająca na terenie Polski agencja 

zatrudnienia, rekrutacji bądź doradztwa personalnego, która wykazała się dbałością 

o wizerunek całej branży rekrutacyjnej.  

 

Nagrody Rekrutera przyznawane są w trzech kategoriach: Best Large Recruitment 

Company, Best Medium Recruitment Company oraz Best Small Recruitment 

Company. Celem konkursu jest nagrodzenie i wyróżnienie agencji,  które  

doprowadzają  do rozwoju  rynku oraz wyróżniają się poprzez skuteczność i 

zaangażowanie w branży zasobów ludzkich, zarówno poprzez rekrutacje, jak i 

działalność CSR’ową. W pierwszej edycji Nagród Rekrutera udział wzięło 11 agencji z 

całej Polski. 
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Perły HR 

 
 

1. 

Perły HR to kolejny konkurs 
organizowany przez 
magazyn  Rekruter. 
 
Honorowane są w nim firmy 
wyspecjalizowane w 
dostarczaniu szeroko 
rozumianych usług HR w 
Polsce.  
 
W konkursie może wziąć 
udział każda działająca na 
terenie Polski agencja 
rekrutacji, doradztwa 
personalnego, pracy 
tymczasowej bądź 
outsourcingu.  
 
Nagrody są przyznawane w 
następujących kategoriach: 
Konsultant Roku, Manager 
Roku, Kampania 
Promocyjna Roku, Lider 
Sprzedaży, Najlepszy system 
rozwoju pracowników, HR 
Manager Roku (nagroda 
przyznawana klientom 
agencji). Organizatorzy: 
magazyn Rekruter oraz 
Stowarzyszenie Agencji 
Zatrudnienia. 
 
Następna edycja Pereł HR 
już w listopadzie! 

 

 

Natalia Kalinowska (Polish Personnel), 

laureatka konkursu Perły HR 
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  Reklama w Rekruterze 

 
 

1. 

 
 
 

1 strona 

999 PLN 
½ strony 

599 PLN 

 
 
 
 

½ 

strony 
599 PLN 

 
 
 
 1/3   strony 

399 PLN 
 
 
 
 

1/3   strony 

399 PLN 

II strona 

½ strony 

999 PLN 

Ostatnia strona: 

Wybrany 
rozmiar 

+ 300 PLN 
2000 PLN  

Artykuł 

sponsorowany 

(4,5 tys. znaków) 
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2000 PLN 

 

Mailing do  

7 tys. 
czytelników  


