
Priser for ekstra innhold på stand: 
 

Flere linjer for chat: 1900,- per stk. 
 
1 linje for chat er inkludert i prisen for standard stand per messe. Om dere ønsker at flere 
representanter skal bemanne chatten samtidig, kan dere bestille ekstra linjer. Dette gir mulighet til å 
besvare flere henvendelser samtidig. Behovet for antall linjer må vurderes opp mot forventet trafikk 
og antall representanter man har tilgjengelig på standen. 
 
 

Flere linjer for videosamtaler: 1900,- per stk.  
 
1 linje for video er inkludert i prisen for standard stand per messe. Om dere ønsker at flere 
representanter skal være tilgjengelig for videomøter samtidig, kan dere bestille ekstra linjer. Dere vil 
få en konto til videoprogrammet for hver linje som bestilles. 
 
 

Webinarer: 2900,- per stk. 
 
Et miniwebinar på maks 3 minutter er inkludert i prisen for standard stand. Om dere ønsker å ha flere 
og lengre webinarer, kan dette bestilles ekstra. Et webinar trenger nødvendigvis ikke å være et typisk 
foredrag der man presenterer et utvalgt tema foran kamera. Det kan også være en promofilm eller 
presentasjon i fom av video, bilder eller tekst som du mener kan vekke interesse hos målgruppen.  
 
Webinarene skal være forhåndsinnspilte videoer på maks 15 minutter. Alle webinarer vil være 
tilgjengelige på messen samtidig uten noe tidsskjema. Vi anbefaler alle å benytte seg av webinarer da 
dette er populære innslag på utdanningsmessene.  

 
 
Kanaler: 3900,- per stk.  
 
En kanal kan være et spesifikt fagområde, studieretning eller utdanning som dere ønsker å fremheve 
på standen. En kanal kan også være en underkategori som beskriver livet på som student eller 
presenterer ulike campuser / studiesteder. Kanalen vil ha helt lik oppbygning og de samme 
funksjonene som hovedstanden. Det vil si at en kanal også inneholder en presentasjonsfilm, et 
miniwebinar og 1 linje for chat og videosamtale.  
 
Alle priser er eks. mva. 
 

Ta kontakt på info@tautdanning.no eller 73809765 for mer info eller bestilling. 

mailto:info@tautdanning.no

