
Norges største utdanningsavis!

• Fakta om messene
• Praktisk informasjon
• Påmeldingsskjema www.tautdanning.no

UTDANNINGSMESSENE 2017  
Møt tusenvis av studiesøkende 
ungdom i hele Norge!



Tromsø 9. - 10. februar

Trondheim 2. - 3. februar

Ålesund 30. - 31. januar  

Sandefjord 19. - 20. januar 

Bodø 6. - 7. februar

Halden 12. - 13. januar 

Lillestrøm 9. - 10. januar

Kristiansand 16. - 17. januar 

Oslo 15. - 16. februar  Bergen 26. - 27. januar 

Stavanger 23. - 24. januar 

Fredrikstad 1. - 2. nov 2016

Norges største utdanningsavis!

Med over 20 års erfaring er vi ledende  
aktør innen utdanningsmesser i Norge.
tautdanning.no arrangeres årlig i 12 byer 
over hele landet. 96 000 studiesøkende 
besøkte messene i 2016.

tautdanning.no

• 12 messer over hele Norge

•  Over 96 000 besøkende i 2016

Utstillere
Et bredt spekter av ulike utdanningsinstitusjoner og andre 
organisasjoner er representert på messene. 
I 2016 deltok over 300 norske og internasjonale utstillere 
på en eller flere av messene. Blant våre utstillere er:
 
• Norske universitet og høgskoler
• Utenlandske universitet og høgskoler
• Folkehøgskoler
• Fagutdanninger
• Faskoler
• Private og offentlige institusjoner
• Organisasjoner
• Opplæringskontor
• Videregående skoler
• Bedrifter
 

Besøkende
Hovedvekten av  besøkende på messene er fra den 
videregående skole og ungdomsskolen. Elevene blir
spesielt invitert i samarbeid med skolens rådgivere og tilbys 
transport til messehallen. Som hovedsamarbeidspartner 
til Rådgiverforum Norge (RFN) styrker vi kontinuerlig vår 
relasjon til skolene og bruken av utdanningsmesser som en 
viktig strategi i rådgiving av elever. Andre grupper besøker 
også messene. Kort oppsummert vil dere møte følgende 
besøkende på utdanningsmessene:

• Elever fra videregående skole
• Elever fra ungdomsskolen
• Elever fra folkehøgskoler
• Vernepliktige
• Studenter
• Voksenopplæringssentre
• Voksne som ser etter videreutdanning
• Rådgivere og lærere

Hvor og når?

For ytterligere opplysninger, gå inn på: 

JANUAR 2017
By Dato Besøkstall 2016

Fredrikstad 1. - 2. nov (2016) 7000

Lillestrøm 9. -  10. januar 15890

Halden 12. - 13. januar 4055

Kristiansand 16. - 17. januar 7321

Sandefjord 19.  - 20. januar 6866

Stavanger 23. - 24. januar 9165

Bergen 26. - 27. januar 10099

Ålesund 30. - 31. januar 4014

FEBRUAR 2017
Trondheim 2. - 3. februar 9766

Bodø 6. - 7. februar 3801

Tromsø 9. - 10. februar 4215

Oslo 15. - 16. februar 14638



Tett samarbeid med rådgivere
Som hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge (RFN) har vi god dialog 
med skolerådgivere i Norge. Vi deltar på rådgiversamlinger, reiser på skolebesøk, 
og har telefonkontakt med besøkende skoler hele året. Ved å tilby busstransport 
for elevene er messene lett tilgjengelige for de fleste skoler i regionene hvor  
messene arrangeres. 

Nyhetsbrev
Vi sender nyhetsbrev om utdanning til over 250 000 ungdom og studenter hver 
måned. Før og under messeperioden promoteres utdanningsmessene på disse 
utsendelsene med datoer og informasjon om hvert arrangement. 

Facebook 
Facebookannonsering mot målgruppen benyttes i forkant av hver messe.  Vi 
legger ut informasjon både før og under hvert arrangement, samt mulighet til å 
hente gratis billett. Bilder og annet stoff fra messene blir også publisert på  
Facebooksiden under messeperioden. 

SMS meldinger
SMS med invitasjon til messene sendes til over 300 000 mottakere i løpet av 
messeperioden. Mottakerne er elever og studenter som har besøkt utdannings-
messene tidligere. 

Generell markedsføring 
Messene markedsføres blant annet gjennom reklamekampanjer på lokale  
busser, annonser i landets største aviser og i diverse magasiner som Film- 
magasinet, Inside og Natt&Dag. Vi har også annonser i Elevkalenderen som deles 
ut til alle elever i VGS, samt i Studentkalenderen som benyttes av studenter i hele 
landet. 

Nettportalen tautdanning.no 
Utdanningsmessene promoteres også på vår nettside tautdanning.no, hvor vi 
legger ut informasjon for både besøkende og rådgivere. Her er det også mulig for 
elevene å hente gratis billett til sin lokale messe. Annen relevant informasjon om 
valg av utdanning og yrke er også tilgjengelig på nettsiden.

Utdanningsmagasinet “Ta Utdanning!”
Magasinet “Ta Utdanning!” er offisielt bilag for utdanningsmessene og deles ut til 
alle besøkende. Elektronisk versjon av magasinet promoteres gjennom VGnett og 
i nettutgaven til landets største regionaviser i perioden når messene avholdes. 

Hvordan sikrer vi besøket?

Benytt påmeldingsskjema på baksiden og send dette til oss pr e-post: info@tautdanning.no
Påmelding kan også gjøres på vår nettside: www.tautdanning.no 
Ta gjerne kontakt for mer informasjon:   Tlf: 73 80 97 50  E-post: info@tautdanning.no

Ønsker dere å delta? 



NB! Minste standstørrelse i Lillestrøm, Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo er 12m2. Minste standstørrelse på øvrige messer er 9m2.

PÅMELDINGSSKJEMA 2017
Vennligst fyll ut boksene - bruk blokkbokstaver

Utstiller                    

Adresse     Postnr./Sted

Hjemmeside

Kontaktperson             Telefon

Telefon

Telefaks

E-post

E-post

Fakturaadresse (fylles ut dersom dette er en annen enn postadresse)      Postnr./Sted

Bestillingsnr./Fakturakode (for org. som krever dette)

Standdybde er 3 meter, så standstørrelsen må gå opp i 3 (9, 12, 15 osv.). Det er 4 og 2 meter standdybde på noen stander. Store stander kan, etter avtale, 
ha andre bredder og dybdemål. 
Vi bekrefter herved vår deltakelse på tautdanning.no 2017 og ønsker å disponere følgende standstørrelse(r):

         

Jeg bekrefter vår deltakelse og aksepterer reglementet.  NB! Påmeldingen er bindende. 

Fredrikstad 1. - 2. nov (NB! 2016) Vi bestiller m
2

standareal á kr. 1100,- pr. m
2
 + 2340,- i registreringsavgift (eks. mva)

Lillestrøm 9. - 10. januar 2017 Vi bestiller m
2

standareal á kr. 1670,- pr. m
2
 + 3660,- i registreringsavgift (eks. mva)

Halden 12. - 13. januar 2017 Vi bestiller m
2

standareal á kr. 1100,- pr. m
2
 + 2340,- i registreringsavgift (eks. mva)

Kristiansand 16.-17. januar 2017 Vi bestiller m
2

standareal á kr. 1100,- pr. m
2
 + 2340,- i registreringsavgift (eks. mva)

Sandefjord 19.-20. januar 2017 Vi bestiller                                 m
2

standareal á kr. 1100,- pr. m
2
 + 2340,- i registreringsavgift (eks. mva)

Stavanger 23.-24. januar 2017 Vi bestiller m
2

standareal á kr. 1460,- pr. m
2
 + 2830,- i registreringsavgift (eks. mva)

Bergen 26.-27. januar 2017 Vi bestiller m
2

standareal á kr. 1460,- pr. m
2
 + 2830,- i registreringsavgift (eks. mva)

Ålesund 30.-31. januar 2017 Vi bestiller m
2

standareal á kr. 1100,- pr. m
2
 + 2340,- i registreringsavgift (eks. mva)

Trondheim 2.-3. februar 2017 Vi bestiller m
2

standareal á kr. 1460,- pr. m
2
 + 2830,- i registreringsavgift (eks. mva)

Bodø 6.-7.februar 2017 Vi bestiller m
2

standareal á kr. 1100,- pr. m
2
 + 2340,- i registreringsavgift (eks. mva)

Tromsø 9.-10. februar 2017 Vi bestiller m
2

standareal á kr. 1100,- pr. m
2
 + 2340,- i registreringsavgift (eks. mva)

Oslo 15.-16. februar 2017 Vi bestiller m
2

standareal á kr. 1670,- pr. m
2
 + 3660,- i registreringsavgift (eks. mva)

ARRANGØR:    
Trondheim Messeselskap AS
Kjøpmannsgata 8
N - 7013 Trondheim

Tlf:  73 80 97 50
Faks:  73 80 97 51
E-post:  info@tautdanning.no
Web:  www.tautdanning.no

Dato Stempel/Underskrift Vennligst gjenta navn med blokkbokstaver 

Kommentarer

UTDANNINGSMAGASINUTDANNINGSMESSER NETTPORTAL

1. - 2. november (2016)

9. - 10. januar

12. - 13. januar

16.-17. januar

19.-20. januar

23.-24. januar

26.-27. januar

30.-31. januar

2.-3. februar

6.-7.februar

9.-10. februar

15.-16. februar

Rabatt: Det betales full pris for den første og høyeste registreringsavgiften. Ved deltagelse på mer enn en messe gis 50% rabatt på registreringsavgiften i 
Fredrikstad, Halden, Sandefjord, Kristiansand, Ålesund, Bodø og Tromsø.
 
Leie av standutstyr: I prisen på stand inngår tre vegger + frontpanel.  Standutstyr som tepper, skilt, strøm, spotlights og møbler kan bestilles på eget skjema 
som mottas etter påmelding.


