
Kontakt oss
Tlf: 73 80 97 65
info@tautdanning.no

Norges mest populære 
nyhetsbrev om utdanning
Nå over 250 000 ungdommer og studenter direkte på e-post! 
- Delta i nyhetsbrev om utdanning! 

Fordeler: 
•  Stor målgruppe 

interessert i valg av utdanning og yrke

•  Flere kontakter 
sammenlignet med andre tilbydere av 
nyhetsbrev om utdanning

•  Svært prisgunstig 
sammenlignet med andre typer 
markedsføring

Annonse
Ditt bilde her 

Tautdanning.no nyhetsbrev sendes via e-post til over 250 000 
ungdommer og studenter. Nyhetsbrevet sendes én gang per 
måned og har et seriøst og variert innhold i form av artikler om 
studier i inn- og utland, samt informasjon om utdanning og 
studentliv. 

Mottakerne er elever som har besøkt utdanningsmessene de 
siste årene. Dette inkluderer elever fra videregående skole, 
ungdomsskole, folkehøgskole, studenter, lærere, foreldre og 
andre. Målgruppen er derfor svært interessert i å motta infor-
masjon om utdanning og andre relevante tilbud for studenter!

Dere når denne store målgruppen med en artikkel eller 
annonse på forsiden av nyhetsbrevet! All annonsering er 
tilgjengelig på tautdanning.no. 
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Med artikkel får dere:
• Bilde, overskrift og ingress på forsiden av nyhetsbrevet
• Fullstendig artikkel på forsiden av tautdanning.no
• Promotering via vår Facebookside

Med annonse får dere:
• Annonse på forsiden av nyhetsbrevet 
• Annonse på forsiden av tautdanning.no i 1 måned
• Annonse i alle artikler i en måned

Annonsen er klikkbar med direktelink til deres nettside.  
Annonsen må være i liggende format. 

Alle artikler og annonser fra nyhetsbrevet er tilgjengelige på 
forsiden av TaUtdanning.no

ANNONSE
NETTSIDE
300 X 250 px

Din overskrift Din overskrift 
Ehenest, ulpariamus arum dolorporro vel is molup-
tatur, ilique sam rem facerum fugias voluptatiur, 
occusdandae est lam rerferu ptaspel inihici ad qui aut 
occuptae molorit adi ut pa preptatem re, odit entis

Ehenest, ulpariamus arum dolorporro vel is molup-
tatur, ilique sam rem facerum fugias voluptatiur, 
occusdandae est lam rerferu ptaspel inihici ad qui aut 
occuptae molorit adi ut pa preptatem re, odit entis
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Firma                    

E-post  Kontaktperson     

Fakturaadresse

Telefon

Dato Signatur Vennligst gjenta navn med blokkbokstaver

Bestillingsskjema
sendes til info@tautdanning.no

Vi bestiller artikkelplass i nyhetsbrevet i følgende måneder:

Vi bestiller annonseplass i nyhetsbrevet i følgende måneder:

Alle priser er eks. mva 

Vi bekrefter herved vår bestilling, og er kjent med at bestillingen er bindende. 

jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des 

jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des 

Ønsker faktura på e-post (legg igjen e-post adresse for fakturamottak) Ønsker e-faktura (legg igjen org. nr. for fakturamottak)

Ja Ja

Annonsespesifikasjoner 
Annonsen på nettsiden er i størrelse 300*250 piksler. Annonsen i 
nyhetsbrevet blir automatisk skalert til riktig størrelse.  
Ta kontakt om du ønsker eksakte mål på denne.

Artikkelspesifikasjoner
På forsiden av nyhetsbrevet får dere overskrift, bilde og ingress 
på ca 15 ord. Denne har link til deres fullstendige artikkel. 
Artikkelen har et forsidebilde, logo, tre valgfrie bilder og link til 
deres nettside. Vi anbefaler tekst på max en A4 side.

Behov for grafisk hjelp?

Tautdanning.no har grafisk designer med lang erfaring. Vi 
tilbyr skreddersydde løsninger tilpasset deres behov.

Ta kontakt for tilbud!

Nå 250 000 ungdom og studenter på forsiden av nyhetsbrevet og 
vår nettside 

Forsidebildet må være i 696*347 piksler. Øvrige bilder kan være 
i valgfritt format, bredden blir 270 piksler. Vi kan justere bilder til 
riktig format. 

Send bildene i separate JPG-filer med god oppløsning for best 
mulig kvalitet. NB: Eventuell tekst i bildet må ikke overstige 40 % 
av den totale bildestørrelsen. 

Pris
- Artikkel 10 900 (4 øre per mottaker)
- Annonse 12 490 (5 øre per mottaker)


