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MSN innleder samarbeid med Studentum
Norges største portal lanserer egen utdanningsseksjon i samarbeid med
Nordens største søketjeneste for utdanning.
Nå er det mulig å finne utdanninger over hele verden på MSN.no. Den nye
utdanningsseksjonen tilbyr muligheten for å søke blant alle høyere
utdanningstyper; universitet, høgskole, folkehøgskole, fagskole, ta-opp fag,
voksenopplæring og kurs. Bak MSNs nye utdanningsseksjon står Studentum,
som driver Nordens største søketjeneste for utdanning.
Med nærmere 1 million brukere daglig er MSN.no Norges største nettportal
(ifølge TNS Norsk Gallup). Lanseringen av MSN Utdanning innebærer en
styrking av MSNs tjenestetilbud til en svært viktig målgruppe, de unge
voksne. Samarbeidet mellom MSN og Studentum er allerede etablert i
Sverige og Finland.
- For oss er det viktig å samarbeide med markedsledende aktører og
Studentum har lenge hatt en ledende posisjon når det gjelder søketjenester
for utdanning. Det føles veldig spennende å kunne tilby våre brukere en
veletablert søketjeneste med utdanninger innen alle områder på tvers av
flere markeder, sier portalsjef Audun Giske i MSN.
Studentum.no har i snitt 60 000 besøkere hver måned, et tall som stadig har
vokst siden nettsiden ble lansert i 2006. I dag finnes Studentum i hele
Norden og lanserte nylig en global nettside, Educations.com. Studentums
visjon er å hjelpe alle i hele verden å finne den rette utdanningen.
-Samarbeidet med MSN er virkelig et bevis på at Studentum er
markedsledende innen markedsføring av utdanning på internett. Vi er veldig
glade og stolte over dette samarbeidet, og vår ambisjon er å etablere

samarbeid med MSN i hele Skandinavia, sier Studentums AD, Fredrik
Söderlindh.
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