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Besøket sikres gjennom flere kanaler:
Tett samarbeid med rådgivere
Som hovedsamarbeidspartner til Rådgiverforum Norge vi har 
god relasjon med rådgivere i hele landet. Dette styrker bruken 
av utdanningsmessene som prioritert veiledningstiltak. Vi tilbyr 
busstransport for elevene og gjør derfor messene lett  
tilgjengelig for de fleste skolene.

Sosiale medier, nyhetsbrev og SMS
Vi inviterer målgruppen til å besøke utdanningsmessene  
gjennom Facebook annonsering, nyhetsbrev og SMS i forkant av 
messeperioden.

Generell markedsføring
Messene markedsføres blant annet gjennom annonsering i flere 
av landets største aviser, samt i aktuelle studentmagasiner. 

Nettportalen tautdanning.no 
Utdanningsmessene promoteres også på nettsiden 
tautdanning.no, hvor vi legger ut informasjon for både besøk-
ende og rådgivere. Her er det også mulig for publikum å hente 
gratis billett til sin lokale messe.

Utdanningsmessene Utdanning & Karriere arrangeres 
i 11 byer hvert år, med over 90 000 besøkende totalt  

Hvem er utstillerene?
•  Norske universitet og høgskoler
•  Utenlandske universitet og  

høgskoler
•  Folkehøgskoler
•  Fagskoler
•  Videregående skoler
•  Opplæringskontor
•  Private og offentlige institusjoner
•  Organisasjoner
•  Bedrifter 

Hvem besøker messene?
• Elever fra videregående skole
• Elever fra ungdomsskolen
• Elever fra folkehøgskoler
• Vernepliktige
• Studenter og unge voksne
• Voksenopplæringssentre
• Voksne som ser etter videre utdanning
• Rådgivere og lærere

Byer og datoer 2020

By Dato Besøkstall

Fredrikstad 29. - 30. okt (2019) 7875

Halden 7. - 8. januar 3458

Lillestrøm 9. -  10. januar 14998

Kristiansand 13. - 14. januar 6073

Sandefjord 16.  - 17. januar 7111

Stavanger 20. - 21. januar 8972

Bergen 23. - 24. januar 10104

Ålesund 27. - 28. januar 3845

Trondheim 30. - 31. januar 9256

Tromsø 6. - 7. februar 4197

Oslo 12. - 13. februar 15432
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Elevene foretrekker  
utdannings messen! 
• Elevene foretrekker å besøke utdanningsmessen 

sammenlignet med andre typer veiledningstiltak.

• 9 av 10 tror at besøket på utdanningsmessen kan 
påvirke deres valg av utdanning eller studiested.

• 96 % vil anbefale andre å besøke neste års messe. 
 
Resultater av undersøkelse blant 8700 besøkende på 
utdanningsmessene i 2019.

“For oss er dette en meget effektiv måte å treffe vår 
målgruppe. Elevene kommer dit for å finne ut hvilken 
utdanning de skal ta etter skolen, noe som er et godt 
utgangspunkt for å gi god informasjon.”
Major Aslak Berge, leder for rekrutteringen til Forsvaret

Fornøyde utstillere og økt rekruttering:

Forsvaret har deltatt på utdanningsmessene i flere år og 
har oppnådd gode resultater i sitt informasjonsarbeid.

Norges Optikerforbund opplevde en søknadsøkning på 
30 % etter deltagelse på utdanningsmessene over hele 
landet.

“En viktig årsak til at flere søker studiet, er at bransjen, 
i samarbeid med høgskolen deltar på utdannings-
messer over hele landet med optikerstudenter som 
dyktige ambassadører.”
Per Kristian Knudsen, Daglig leder i Norges Optikerforbund.

Hvorfor delta på utdanningsmessene? 

Rådgiverne anbefaler  
utdanningsmessene
Rådgiverne mener at utdanningsmessen er et 
nyttig og viktig veiledningstiltak for elevene. 
Dette viser tilbakemeldinger fra rådgiverne som 
besøkte årets messer.

Undersøkelser blant rådgivere og besøkende viser 
at messene fortsatt spiller en viktig rolle i vår digi-
tale hverdag. Elevene setter pris på muligheten til 
å snakke direkte med representanter for de ulike 
studiestedene og fremtidige arbeidsgivere. 

Som utstiller på messene vil du møte et stort antall studiesøkende 
ungdom i hele Norge og kan snakke direkte med målgruppen om deres 
utdanningstilbud og fremtidige yrkesmuligheter
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Vi tilbyr alle nødvendige tjenester og service-
funksjoner slik at det er enkelt å delta som  
utstiller på utdanningsmessene. 

• Leie av standplass
• Leie av standutstyr som blir levert til deres stand
• Transport og lagring av deres messemateriell 
• Avtaler med bedrifter som tilbyr profileringsartikler / messemateriell
• Hotellavtaler med utvalgte hotell i hver messeby
• Annonsemuligheter i nyhetsbrev og messemagasin
• Servicekontor for deg som utstiller

Vi kan tilby skreddersydde pakkeløsninger tilpasset deres behov og 
ønsker. Kontakt oss gjerne for mer informasjon og pristilbud!

9m2  12m2 15m2

Fredrikstad 13 260 16 830 20 400

Halden 13 260 16 830 20 400

Lillestrøm 20 260 25 690 31 120

Kristiansand 13 260 16 830 20 400

Sandefjord 13 260 16 830 20 400

Stavanger 17 280 22 020 26 760

Bergen 17 280 22 020 26 760

Ålesund 13 260 16 830 20 400

Trondheim 17 280 22 020 26 760

Tromsø 13 260 16 830 20 400

Oslo 20 260 25 690 31 120

Prisene inkluderer registreringsavgift og standleie (eks. mva.).

Det er enkelt å delta på messene!

Standutstyr
Standutstyr er ikke inkludert i 
standleien, men kan bestilles 
separat gjennom et elektronisk 
bestillingssystem.

Vi tilbyr praktiske standardpakker 
med utstyr til standstørrelsene 
9m2, 12m2 og 15m2.

Disse pakkene inkluderer det mest 
nødvendige utstyret som strøm, 
belysning, tepper, frontskilt, 
ståbord, barkrakker, brosjyrestativ 
og papirkurv. 

Prisestimater på standardpakker 
med standutstyr for 2020:
9m2: 7 460,-   
12m2:  8 130,-  
15m2:  10 800,-  
(Prisene er eks. mva. og kan variere ved 
bestilling.)

Teknisk veiledning
Vi kan bidra med tips og veiledning 
for å kartlegge deres behov for 
stand utstyr og tekniske tjenester. 
Ta kontakt for mer infor masjon.

Priseksempler på standplass i 2020:


