FYLKESMESSA FOR
UNGDOMSBEDRIFTER 2015
Oppdatert 11.02.2015

24. mars 2015
Jekta storsenter
Tromsø

INFORMASJONSHEFTE
(For at alle skal få en fin dag ber vi om at dette leses før messestart!)
Kontaktinformasjon Ungt Entreprenørskap Troms:
Line

line.bjorkli@ue.no

482 16 178

Kaja

kaja.baardsen@ue.no

911 999 31

Anne Grete

anne.grete.johansen@ue.no

909 80 991

Velkommen til Fylkesmessa for ungdomsbedrifter 2015!
Det konkurreres i følgende klasser:
1. Bakehusets markedsføringspris
2. Beste kundeopplevelse på nett
3. SpareBank 1 Nord-Norges pris for beste forretningsplan
4. Beste reklamefilm
5. Beste logo
6. EwB-prisen
7. Remiksprisen
8. Norinnovas innovasjonspris
9. Lerøy Auroras gastronomipris
10. Tromsprodukts pris for beste yrkesfaglige bedrift
11. LO’s pris for beste sosiale entreprenør
12. Scandic’s pris for beste utstilling
13. Jekta Storsenter’s pris for beste selger
14. Beste IA-bedrift
15. Økonor’s regnskapspris
16. Beste ungdomsbedrift
* Kun for ungdomsbedrifter fra de 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene

Alle er automatisk med på konkurranseklassene 12 og 13 når de deltar fysisk på messa.
Dersom ungdomsbedriften ikke er meldt av og ikke stiller på fylkesmessa, vil de bli fakturert for
standsleie pålydende kr. 1500,-, og ev. overnatting.

For at alle skal få en fin dag ber vi om at dette leses før messestart.
Følg også med på våre nettsider
Foreløpig program:
08:00 – 09:30
09.30 – 10.00
10:00 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 15:15
-

Rigging av stands
Åpning av Fylkesmessa for ungdomsbedrifter med prisutdeling:
Beste logo
Beste IA Bedrift
Beste webside
Beste forretningsplan
Åpen utstilling
Nedrigg og opprydding av standsområde
Prisutdeling:
Beste markedsføring
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Beste utstilling
Beste yrkesfaglige bedrift
Beste reklamefilm
EwBprisen
Beste selger
Beste regnskap
Beste sosiale entreprenør
Beste innovative produkt/tjeneste
Beste ungdomsbedrift

Deltakere i BESTE UB følger eget program, minuttprogram for scenepresentasjon og intervju
publiseres på våre nettsider

Stand



Alle ungdomsbedrifter blir tildelt en nummerert, hvit, tom stand.
Oversikt over standsnummer og kart vil bli publisert på våre nettsider

Vi gjør oppmerksom på følgende:
Det er ikke tillatt med levende lys!
Det er ikke mulighet til å bytte stands eller flytte stands!
Det er ikke tillatt med høy musikk som sjenerer andre deltakere!
Det er ikke tillatt med stoler på stand!
Det er ikke tillatt å stifte eller spikre noe som helst fast i standveggen eller bruke
noe annet som lager små eller store hull!
Pakketape (den brune typen), dobbeltsidig tape (f.eks. fra 3M) eller gaffatape kan
ikke brukes da den drar med seg malinga fra veggene når den tas av.
Bord må dere selv ta med, ev. kontakt Scandic?
Tips til oppheng:

Gardiner og tøystykker kan festes ved å klemme de fast til aluminiums
rammen på toppen (se f.eks denne klemmen fra Biltema (lenke))
Heftemasse PRITT Sticky Tac (‘lærertyggis’) som er avtagbar.
Borrelåstape fra Biltema fungerer på tyngre ting
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Tips til innredning av stands (lenke) - film på youtube som viser noen av standene på NM
2009.

NB: Vi har ikke toppstolpe på våre stands (der det står toppdistanse).
Det er ikke tillatt å benytte andre arealer utenfor stand til multimedia-visning, roll-ups eller
lignende.
Messeområdet skal være ryddig og fri for emballasje/søppel fra åpning til stenging. Spør UECREW hvor søppel kan kastes. Når messa stenger kl. 14.00 skal alle stander være ryddet og
rengjort og søppel skal fjernes. Stands skal kontrolleres av UE-CREW og kvitteres ut før
premieutdelingen som starter kl. 14.15.
Ødelagt stand må erstattes av den enkelte bedrift.
Personlige eiendeler anbefales ikke å ha liggende på stand av sikkerhetsmessige årsaker.
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Internett/Strøm:
Det er mulig å koble seg opp mot trådløst internett i lokalet. Kode fås på
sms.
Hver UB får 1 strømstikk hver, de som skal benytte strøm må ta med egen
skjøteledning på minst 3 meter og eventuell dobbel-/trippel kontakt (for å få flere
stikk).
Mat:
Lunsj vil bli servert i anvist lokale. Dersom noen av elevene i UB’en har
allergier som vi må ta hensyn til, send en epost til troms@ue.no før 1. mars.
Det er ikke tillatt å spise på stand. La heller ikke standen stå ubemannet når
dere går for å spise, deltar på panelintervju (Beste UB) eller scenepresentasjon
(Beste UB).
For tilreisende bedrifter:
Opphold:
UE Troms dekker overnatting for inntil 5 personer per tilreisende ungdomsbedrift +
ansvarlig lærer. Overnatting blir på Scandic Hotell i dobbel- og trippelrom. Det er ikke
tillatt å bytte hotellrom uten at det er tatt opp med hotellresepsjonen, dette av
sikkerhetsmessige årsaker. Det vises for øvrig til hotellreglementet, som er bakerst i
denne informasjonslefsa.
Vi gjør spesielt oppmerksom på at all bruk av alkohol og andre rusmidler er strengt
forbudt. Brudd på dette vil føre til bortvisning og hjemsendelse fra arrangementet for
egen regning.
Reise:
UE Troms dekker reise med billigste skyssmiddel, for eksempel hurtigbåt fra
Harstad/Finnsnes. Vi dekker ikke taxi, buss osv til eller fra hurtigbåten – det må den
enkelte ungdomsbedrift betale selv.
Ta kontakt med en av oss om dere lurer på noe, kontaktinfo finnes på forsida.
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Ordensregler for hotellopphold på Scandic Hotell
1. Ta hensyn til andre boende gjester i hotellet;
2. Det skal være stille fra kl. 23.00 på kvelden
3. Hold døren til rommet lukket, - både når du er tilstede og når du er ute av rommet.
4. Ha det gjerne artig, men husk at løping, roping og skråling i korridorer og andre fellesområder må
ikke være til bry for andre.
5. Ungdom under 18 år har ikke lov til å drikke alkohol, heller ikke på hotellet.
6. Den som leier rommet kan bli gjort erstatningspliktig for inventar som blir skadet.
7. Røyking på hotellrom med No Smoking - status er ikke tillatt. Hvis det blir røkt på et No Smoking rom, vil du bli belastet med kr. 1000,- for ekstra rengjøring av rommet.
8. Det er ikke tillatt å ta med noe av det hotellet har utstyrt rommet med som ikke er forbruksartikler.
9. Bruk av telefon, minibar og Pay-TV blir belastet den enkelte gjest. Husk at hotellprisene for slike
tjenester er dyrere enn ellers.
10. Rommet skal se bra ut og være ryddet før avreise.
11. Ha et hyggelig opphold!
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