
 
 

 

Basic brandelt oldal 

Fejléc blokk 

- Háttérkép 
- Kötelező eleme az oldalnak. 
- Formátum: .jpeg, .jpg vagy .png kép. 
- Képméret: 1250x450 px 

- Cégnév és logó 
- A korábban megadott cégnevet és logót jelenítjük meg. 

- Információs doboz háttérkép 
- Formátum: .jpeg, .jpg vagy .png kép. 
- Képméret: 440x350 px 

- Információs szövegdoboz 
- A szöveg a kép előtt fog megjelenni. 
- Maximum 256 karakter (szóközökkel). 

- Állásajánlatok 
- Az oldalon belül a cég állásaihoz navigálja a felhasználókat. 

Lejjebb görgetésre a háttérkép kisebb méretben az oldal tetejére tapad. 
A logó, a cégnév és az aktuális állásajánlatok fognak megjelenni rajta. 

Az információs szövegdoboz csak desktopon jelenik meg, mobilon nem. 
Az „Aktuális állásaink” meg fog jelenni mobilon is. 

  



 
 

 

 
 

Tartalmi blokk 

- Cégnév 
- A felső blokkhoz hasonlóan a megadott cégnevet jelenítjük meg. 

- Bevezető szöveg 
- Rövid leírás a cégről (ez lesz az oldal SEO leírása is, érdemes releváns, érthető leírást 

készíteni). 
- Maximum 550 karakter (szóközökkel). 

- Képgaléria (slider) 
- Formátum: .jpeg, .jpg vagy .png kép. 
- Képméret: 740x500 px 
- 3 képet és rövid címet, leírást kérünk. 
- A szöveg a kép alsó részén fog megjelenni. 

- Cégleírás 
- Tetszőleges hosszúságú és formázású szöveg. 
- Kép vagy video is beszúrható a szövegbe:  

- a videóhoz embed kódra van szükségünk, 
- míg kép esetén a kért formátum szintén .jpeg, .jpg vagy .png. 

Színezésre három lehetőség van: 
- Háttérszín megadása. 
- Kiemelt szövegek színe. 
- Tartalmi blokkok szövegeinek a színe. 

A színezés beállításához színkódokra van szükségünk. 

  



 
 

 

 

Oldalsó sávok 

- Facebook és LinkedIn ikonok 
- A megadott oldalakra viszi a felhasználókat. 
- Az oldalak url-jeire van szükségünk. 

- Kapcsolat 
- Tetszőleges mennyiségű szöveg megadható (cím, telefon, e-mail, weboldal, etc.) 

- Facebook oldal 
- A cég Facebook linkjére van szükségünk. 
- Az oldal előnézete jelenik meg 

- Google térkép 
- Pontos cím alapján jelenik meg a térképen (pl.: 1000 Budapest, Cégnév utca 11.), 
- A térképen tetszőleges szöveg is megjelenhet, ez lehet a pontos cím vagy más 

információ is. 

Egyik elem sem kötelező, kivéve a háttérképet. 
Ha valami nincsen megadva, akkor az utána következő rész automatikusan fejlebb kerül az 
oldalon. 

A brandelt oldal állhat akár egy háttérképből, és a céget bemutató szövegből is. 

 

Egy fiktív cég teljesen kitöltött oldala: https://jobline.hu/basic-brandelt-oldal 

 

 

Ha bármi kérdésed van, keress minket az alábbi elérhetőségek egyikén: 

Jobline ügyfélszolgálat: 

+36 1 436 2206, jobline@hvg.hu 
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