


Εργασία στο 
Δημόσιο 

Εξωτερικό 

Επιχειρείν 

Υποτροφίες 

Συνεντεύξεις και 
Αρθρογραφία 

Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση 

Φοιτητές 

Εργασία στον 
ιδιωτικό τομέα 

Προγράμματα 
Απασχόλησης 

Όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο  

της Εργασίας, της Επιχειρηματικότητας  

και της Εκπαίδευσης γράφονται εδώ! 

Ένα 

πραγματικό 

εργαλείο 

δουλειάς 

Το workenter δημιουργήθηκε με στόχο να 

προσφέρει ποιοτική ενημέρωση στα θέματα 

της Εργασίας, της Επιχειρηματικότητας και της 

Εκπαίδευσης, προσφέροντας παράλληλα 

χρηστικά εργαλεία και εφαρμογές που 

διευκολύνουν τους επισκέπτες του. 
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Με Όραμα… 
για ένα καλύτερο Μέλλον! 

Αποστολή Το workenter προσφέρει ποιοτική ενημέρωση  

και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας  

στους ανθρώπους που αναζητούν  

ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης. 

Στο workenter θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο  

με τον οποίο οι πολίτες ενημερώνονται  

για ευκαιρίες απασχόλησης  

και εκπαίδευσης και οι οργανισμοί αναζητούν 

εργαζόμενους και μαθητές.  

Όραμα 

Αξίες Αρτιότητα 

Υπευθυνότητα 

Δημιουργικότητα 

Καινοτομία 
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Η πιο ενημερωμένη 
σελίδα για την εργασία!  

Με συμβουλές  
και χρήσιμα tips  

για κάθε υποψήφιο!  
Συγχαρητήρια! 

Χριστίνα Φίλιου 

Απλά καταπληκτική  
η δουλειά σας! Να είστε 
πάντα καλά. Να βοηθάτε 
τον κόσμο στον δύσκολο 

τομέα της εργασίας! 

Ζήσης Δημητρίου 

Φανταστική δουλειά από 
όλους τους συντελεστές της 
σελίδας!! Πολλά μπράβο για 
την υπέροχη δουλειά που 

κάνετε και την βοήθεια που 
μας δίνετε! Πλήρως 

ενημερωμένοι και πολύ 
εξυπηρετικοί σε ότι κι αν 

ρώτησα! 

Κωνσταντίνος 
Κουγιεντάκης 

Πολύ ενημερωμένη 
σελίδα και όταν 

χρειαστείς οτιδήποτε 
απαντούν εντός 

ολίγων λεπτών. Keep 
going!!!  

Αφροδίτη 
Σαρρή 

Μπες στο workenter… 
Εκεί ξέρουν! 
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Get connected@workenter… 

  δεν είναι μια πλατφόρμα ανάρτησης βιογραφικών 

  δεν είναι ένα job search application 

  δεν είναι ένας «συλλέκτης αγγελιών» 

  δεν είναι ένα Μέσο ποικίλης ύλης 

Συνδέει τους πολίτες  

με τις ευκαιρίες απασχόλησης και εκπαίδευσης 

και τους οργανισμούς με τους πολίτες  

που αναζητούν Εργασία και Παιδεία. 

Είναι ένα Μέσο Ενημέρωσης, που καλύπτει ολοκληρωμένα  

τα θέματα που αφορούν στην Εργασία, στην Εκπαίδευση  

και στην Επιχειρηματικότητα βασίζοντας την λειτουργία του  

σε μια δυνατή ομάδα δημοσιογράφων  

και ειδικών στην δημιουργία περιεχομένου. 
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At A Glance 
Loyal and Engaged Audience 

3.000.000 

3.10 

1.000.000 
Unique Visitors 

10.000.000 
Page Views/month 

Sessions 

Pages/Session 

avg session duration 

5:20 
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Dynamic Audience 
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άνδρες 

39% 61% 
γυναίκες 



Connected everywhere 
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30.000.000 
Views in Social Media Networks 

70.000 
Facebook fans and members 

Barometer by AgoraPulse 

CTR 7.21% 

Engagement 9.20% 

vs. Average 1.98% 

vs. Average 6.69% 

Barometer by AgoraPulse 



Ranking 
Κορυφαία θέση στον χώρο μέσα σε 18 μήνες 
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workenter 3.017.000 

neolaia 1.350.000 

kariera 912.000 

aggeliesergasias 895.000 

alfavita 2.600.000 

jobfind 627.000 

520.000 skywalker 

1.000.000 asep 

315.000 e-dimosio 

95.000 edujob 

2.200.000 oaed 

1.070.000 esos 

semifind 95.000 

210.000 diorismos 

96.000 proslipsis 

259.000 careerjet 

50.000 jobstoday 

130.000 randstad 

130.000 icap 

800.000 ipaideia 

100.000 eduadvisor 

257.000 pde 

215.000 epixeiro 

408.000 fortunegreece 

Ε
Κ

Π
Α

ΙΔ
Ε

Υ
Σ

Η
 

Ε
Ρ

Γ
Α

Σ
ΙΑ

 
Ε

Π
ΙΧ

Ε
ΙΡ

Ε
ΙΝ

 
Δ

Η
Μ

Ο
Σ

ΙΟ
 



Ranking 
Κορυφαία θέση στον χώρο μέσα σε 18 μήνες 

{10} 

1 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

2000 

143 workenter 

275 kariera 

184 asep 

351 jobfind 364 neolaia 

1131 e-dimosio 
1251 pde 

97  oaed 

153 alfavita 

360 esos 

486 skywalker 

526 fortunegreece 527 ipaideia 

695 aggeliesergasias 

744 icap 

3000 

1256 careerjet 
1382 diorismos 

2140 epixeiro 
2771 careernet 
2973 randstad 

4000 

5000 

3261 eduadvisor 

3517 semifind 3543 proslipsis 

4096 edujob 

5016 workable 
6153 jobstoday 
9765 adecco 
12238 manpower 



Ενημέρωση 360ο  



Προσλήψεις στο δημόσιο  

Προκηρύξεις, υπολογισμός μορίων, 

προσόντα, δικαιολογητικά, αμοιβές, 

αποτελέσματα 

Ιδιωτικός τομέας 

Ειδήσεις από τον χώρο, Παρουσίαση 

εταιρειών, Θέσεις εργασίας, Υποβολή 

βιογραφικών on line 

Επιχειρείν 

Ειδήσεις, Υποδείγματα και πιλοτικές 

μελέτες για την ίδρυση επιχείρησης 

Εκπαίδευση-Κατάρτιση 

Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, 

Σεμινάρια, Πιστοποίηση, 

Επιδοτούμενα 

Προγράμματα εργασίας 

Όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα 

για την επανένταξη στην αγορά 

εργασίας 

Υποτροφίες 

Ενημέρωση για όλες τις υποτροφίες 

που είναι διαθέσιμες 

Φοιτητές 

Απασχόληση part-time,  

πρακτική άσκηση 

Εξωτερικό 

Θέσεις ανά χώρα,  

κόστος ζωής σε 2.500 πόλεις 

Ενημέρωση 360ο   
σε 8 άξονες 
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Ενημέρωση 360ο   
Ενότητα: Εργασία στο Δημόσιο 

{13} 

Ενότητα: Εργασία στον ιδιωτικό τομέα 



Ενημέρωση 360ο   
Ενότητα: Επιχειρείν 
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…με χρηστικά εργαλεία 



Ενημέρωση 360ο   
Ενότητα: Εκπαίδευση 
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…με χρηστικά εργαλεία 



Ενημέρωση 360ο   
Ενότητα: Προγράμματα εργασίας 
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Ενότητα: Υποτροφίες 



Ενημέρωση 360ο   
Ενότητα: Εργασία στο εξωτερικό  
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…με χρηστικά εργαλεία 



Ενημέρωση 360ο   
Ενότητα: Φοιτητές 
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Ενότητα: Νομολογία 



Δεν παρέχουμε μόνο ενημέρωση.  

Προσφέρουμε κάτι πέρα από αυτό.  

Στεκόμαστε δίπλα στους αναγνώστες μας  

ως Σύμβουλος  

και Σημείο Αναφοράς.  



Προβολή στο workenter 



Πολύπλευρη & Στοχευμένη προβολή 

Η ομάδα του workenter έχει πολυετή εμπειρία στην δημιουργία 

ειδικών ενεργειών και tailor made προτάσεων για στοχευμένη 

προβολή.  
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Display adverting samples 

{22} 



Display adverting samples 
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Native content sample 
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Menu of services 

Information, Content, Applications and Support 
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Καλύπτουμε εξίσου τον Ιδιωτικό, τον Δημόσιο τομέα 

και την Εκπαίδευση  

Αποτυπώνουμε την επικαιρότητα με εγκυρότητα και 

φρεσκάδα  

Δημιουργούμε πρωτότυπο περιεχόμενο με ανάλυση 

θεμάτων για την αγορά εργασίας  

Προσφέρουμε άμεση και έγκυρη ενημέρωση 

Έχουμε αποκλειστικά ρεπορτάζ 

Ενσωματώνουμε εφαρμογές οι οποίες κρατούν 

αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού 

Καλύπτουμε ολοκληρωμένα την προβολή των 

οργανισμών 

Είμαστε έγκυρη πηγή ενημέρωσης για τις σπουδές 

και την επιχειρηματικότητα 



Επικοινωνία 


