Kommunikasjonsplan for nettsidene til
Utdanning i Bergen
Utdanning i Bergen administrer følgende nettsider:
www.utdanningibergen.no
www.studybergen.com
www.studentbergen.no
www.studentbergen.com
Nettsidene til Utdanning i Bergen var
tidligere en portal som synliggjorde
utdanningstilbudet i Bergen. Nettsidene har
utviklet seg til å være en informasjonskilde
om studiebyen Bergen for potensielle
studenter og rådgivere.
Målsetninger for Utdanningibergen.no
• Være blant topptreffene for de som søker etter informasjon om å studere i
Bergen
• Tilby relevant informasjon om utdanningsmulighetene, byen og
studentvelferden for potensielle studenter
• Være en informasjonsportal for rådgivere i videregående skole
Målgrupper for utdanningibergen.no / studybergen.com
• Rådgivere i videregående skole som skal ha informasjon om studieorientering,
rådgiverseminar og etter- og videreutdanningstilbudet i Bergen
• Norske elever som søker etter informasjon om å studere i Bergen
• Utenlandske studenter som søker etter informasjon om å studere i Bergen og
i Norge
• Norske og utenlandske studenter som studerer ved en av våre institusjoner,
og som skal delta på aktiviteter i regi av Utdanning i Bergen
Hva finnes på Utdanningibergen.no?
• Informasjon om utdanningsinstitusjonene
• Informasjon om Bergen by
• Informasjon om studentvelferdstilbudene i Bergen
• Informasjon for rådgivere i videregående skole
• Informasjon om, og påmelding til, Utdanning i Bergens arrangementer
Synliggjøring
• Via Studentbyen Bergen folderen og Study Bergen brosjyren
• Promotere aktivitetene til Utdanning i Bergen via Facebook og institusjonenes
hjemmesider og sosiale medier
• Redaksjonelt innhold via pressedekning av egne aktiviteter
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StudentBergen skal være en portal hvor studenter kan finne
aktuell informasjon om, og hva som skjer i, studiebyen Bergen.
Gjennom portalen kan studentorganisasjonene i Bergen
promotere seg selv og sine aktiviteter.
Portalen skal være fri for reklame.
Målsetninger:
• StudentBergen skal være det foretrukne stedet for studenter som er ute
etter informasjon om hva som skjer i studiebyen Bergen
• StudentBergen skal være det foretrukne eksterne nettstedet for
studentorganisasjoner som vil markedsføre seg selv og sine aktiviteter
• StudentBergen skal avlaste pågangen til utdanningsinstitusjonene fra
studentorganisasjonene som vil markedsføre sine aktiviteter
Målgrupper for studentbergen.no / studentbergen.com
• Studenter i Bergen som vil orientere seg om hva som skjer i studentmiljøene i
Bergen
• Studentmiljøene i Bergen som vil synliggjøre sine aktiviteter overfor studenter
i Bergen
• Studenter i Bergen som søker informasjon om studentorganisasjoner
• Studenter i Bergen som søker informasjon om studiebyen Bergen
Hva finnes på StudentBergen
• Studentkalenderen
• Oversikt over studentorganisasjonene i Bergen
• Oversikt over studentrabatter hos kulturinstitusjoner
• Informasjon om studiebyen Bergen
Tiltaksplan for synliggjøring
• Gi studenter muligheten til å vinne billetter til enkelte arrangementer i
samarbeid med studentorganisasjonene
• Via utdanningsinstitusjonene nettsider og sosiale medier
• Via handouts som reflekser o.l.
• Stands ved semesterstart
• Samarbeide med Kulturstyret og Velferdstinget slik at de som mottar støtte
må synliggjøre seg og sine aktiviteter på nettsidene og i studentkalenderen
• Informere på kurs i regi av Kulturstyret om bruk av nettsidene.
• Benytte StudentBergen-profilen på deler av semesterstartbrosjyren
• Engasjere en studentmedarbeider for aktivt å følge opp nettportalens
målsetninger
• Se på muligheter for å utvikle en app basert på studentkalenderen
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