Vi produserer målrettede oppslag for VGS.
Kan oppdateres automatisk. Infoskjermen er alltid
aktuell, spennende og styrkes som informasjonskanal.

«Vi på Askøy VGS er glade vi
takket ja til å teste Inforegi.
Før vi testet, mente vi at
hadde det vi trengte, med
god lokal informasjon. Vi
oppdaget at Inforegi gir oss
det perfekte supplementet,
som gjør skjermene enda
mer levende. Kombinasjonen
gjør infoskjermen til en mer
kraftfull informasjonskanal»
- Manuela Werler, Bibliotekar og
infoskjermansvarlig på Askøy VGS

Orden i sysakene. Manuela Werler og Hogne Mjelstad. Da vi kontaktet Askøy første gang traff vi en
redaktør som jobbet godt og aktivt med infoskjermen. Vi tryglet henne om å teste likevel, etter noen uker
kom bestillingen.

infoREGI gir deg målrettede kanaler som oppdaterer seg automatisk.
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Sikrer at skjermen alltid er relevant
Styrke infoskjermen som kanal
Avlaster og inspirerer egen administrasjon
Du velger hvilke kanaler, når og hvor
Bidra til bedre psykososialt arbeidsmiljø
Retter seg mot elever i VGS
Oppdateres automatisk
Vi hjelper deg å sette det opp
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Nyttige kanaler for VGS – du velger:
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✓
✓
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Studentpulsen 1 – (Typisk: Mobbing, trafikk, livsstil, fysisk- og psykiskhelse)
Studentpulsen 2 -nyttig (Typisk: Aktualiteter, nyttig, nettvett, visste du at?)
Ukens grubleoppgave – ny oppgave hver uke, med svar på forrige uke
Ukens sitat/ordtak – et godt sitat eller ordtak til ettertanke og inspirasjon
Ukens ord – fremmedord,
aktuelle ord
Ukens kunstverk – bilde,
arkitektur eller design
Topp fem – musikk fra Norges
offisielle hitliste og mest sett på
kino forrige uke.
Merkedager (iCAL)
Gratulerer med navnedagen
(iCAL)
Dagens dilemma (iCAL)
kommer primo 2020

Trygt: Vi bruker kun anerkjente kilder
på oppslagene og kjøper lisens på
bilder der det er nødvendig.
Enkelt: Vi støtter de aller fleste
infoskjermløsninger og det er veldig
enkelt å sette opp.

Pris: 368,- pr. mnd.
Faktura en gang i året og åpent kjøp
(ingen oppsigelsestid)
Mer informasjon, referansefilm og
eksempler:

https://www.inforegi.no/studentpulsen/

Ukens grubleoppgave bryter isen, skaper engasjementer og
bidrar til det psykososiale miljøet. (Fra Røyken VGS. – Viken )

Tusen takk for samarbeidet Inforegi. Skjermene våre har bedre
innhold og grafisk utforming en før. Elevene våre benytter dem
langt mer en tidligere nå når de oppdateres jevnlig med
spennende innhold.
- Ole Lindgren, Helse og Oppvekst, Slåtthaug VGS, Bergen (Kunde siden mai 2019)

Les våre publiseringstips her>>
Les mer om inforegi her>>
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Kanalene, med eksempel på oppslag.

Studentpulsen 1 og 2: Holdninger, skolemiljø; mobbing, merkedag, livsstil, fysisk- og psykiskhelse.

Ukens sitat

Ukens grubleoppgave

Ukens kunstverk
Ukens ord

Navnedag

Dagens dilemma
(kommer 2020)

Topp fem

Merkedager
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