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et tilbakeblikk



HVORFOR?

HVEM?

HVA?

HVORDAN?

Innsikt

Oversikt

Budskap

Tiltak

Grunnlag for 
videre arbeid

Skape oversikt over 
det som omgir oss

Bestemme hva vi 
skal kommunisere

Konkrete tiltak 
og kanalvalg



- ta en kort og yrkesrettet utdanning



Derfor vil det lønne seg å gå for en call to 
action-strategi. Dette vil forsterke budskapet.

Budskap
Utdanningen går fort og du går 
rett ut i jobb etter endt skolegang.



Setningen brukes i alle kampanjens uttak, 
både i filmene og på landingssiden. 

Budskapet er enkelt å kjenne igjen, og vil 
skape sammenheng på tvers av de ulike 
flatene kampanjen kjøres på.

Kampanjetittel:  
1-2-JOBB
«1-2-JOBB» er en rask og enkel måte 
å formidle at fagskolestudier er 
nettopp det: raskt og enkelt. 9̈́:̈́���
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- en tydelig grafisk innpakning skaper en gjenkjennelig kampanjeprofil



Dramaturgi i film















•Foto  
•Byggfag 
•IT-fag 
•Helsefag

Film
For å representere bredt lager vi fire 
kampanjefilmer for hver sitt fagområde.
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Hjemmeside



Hjemmeside



Hjemmeside 
fylkes egen side

Integrasjon



Kampanjefilmene kjøres 
som annonser på 
Snapchat, Instagram, 
Facebook og YouTube. 

  

SoMe
Annonser 
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Det er opprettet en egen side på 
Facebook og Instagram, hvor 
kampanjens filmer og bilder ligger 
samlet. Sidene holdes aktive kun 
under kampanjen.  
  

SoMe
Kampanjesider 



2022



2022
Bestillingen



2022

• Styrke søkingen til høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag.

• En fortsettelse av kampanje arbeidet fra 2020/21
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• Involvere og integrere studiestedene ytterligere

• Logoer og linker oppdatert, nye studiesteder, mm
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• Nettside restrukturert og oppdatert
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-nye bilder til ulike studieretninger

http://hoyt.no


Ny kampanjefilm -Maritimt



Maritimt. 16 x 9, 15 sekunder



Internett & sosiale media

Ulike formater, lengder og fagområder



Instagram, 4x5, 6 sekunder



Snapchat, 16x9, 6 sekunder



Facebook/youtube, 9 x 16, 6 sekunder



Kampanjefilmene

Hovedfilm, HYU











følgetekster 
some



følgetekster 
some



enkel rapport
Betalte innlegg i sosiale medier; Trøndelag fylkekommune
 Facebook: fire annonser med 1000 kroner på hver i 17 dager i målgruppen 20 – 45 år.
 

• Helse og omsorg 15 mars – 1.april – eksponeringer 11513 – 162 lenkeklikk

• Film og foto:  17.mars – 3.april – eksponeringer 8518 – 105 lenkeklikk

• Bygg og anlegg: 17.mars – 3. april – eksponeringer 9351 – 123 lenkeklikk

• IT-teknologi og elektro: 17.mars – 3.april – eksponeringer – 6708 – 100 lenkeklikk

 
 
Skal kjøre nye kampanjer de siste 14 dagene. 
Innlegg på Facebooksiden oppfordrer vi skolene til å dele.



Hoyt.no 

Medvirkende/Kontaktpersoner  

-Maritime fag


•Andor Mikkelhaug - andmi@trondelagfylke.no


-Land- og havbruk

-Økonomi og ledelse

-Næringsmiddelfag


•EKRA gartneri - post@ekragartneri.no

-Reiseliv


•Utsikt over Gjevilvatnet - Oppdal

-Foto og film


•Fotofagskolen

-Tekniske fag


•Chr.thams - løkken verk - Anne Lise Kjelstad, 414 35 716


-Helse og omsorg


•Dragvoll helse og velferdssenter - Aurora Gerhardsen, 980 96 528


-IT, elektro og teknologi

-Bygg og anlegg


•Tor Isak Høyem - Byggeleder - 453 73 272


-Oppvekst og barn


•Lasse og Teodor Gerhardsen Vollen



 Tid for søknad og opptak 

-hva er statusen på de enkelte studiestedene?



Veien videre?


