Beste UB 2016
Juryen bestod av:








Claus Hagli, UDE
Elin Nørve, Future Leaders
Espen Ramsbacher, IBM Norge AS
Lene M. Refvik, AksjeNorge
Madeleine Øksnes, dbWatch AS
Morten Aspeli, Skatteetaten
Thomas Hafstad, EVRY Financial Services

Finalister:
 MiniHagen UB, Foss vgs.
 PowerWalk UB, Oslo Handelsgymnasium
 TrackR UB, Kongshavn vgs.

Vinnere - juryens begrunnelse:
3. plass – Lessonbay UB fra Lambertseter vgs.
Begrunnelse:
Bedriften har utviklet en digitalt læringsprodukt for framtiden. Konseptet er ikke unikt, men er ikke tidligere
utviklet og tilpasset for norsk videregående skole, og er realistisk å gjennomføre. Demonstrasj onen på stand
var overbevisende. Forretningsplanen var også gjennomarbeidet og overbevisende. Gruppa levere et solid
intervju. En innvending mot bedriften; gruppa kunne vært noe mer samkjørt og mye av spisskompetansen
var samlet hos en sentral person i gruppa. Alt i alt, en sterk prestasjon!
2. plass – SkiCork UB fra Kongshavn vgs.
Begrunnelse:
Bedriften leverer meget godt både på pitch, intervju og standen er overbevisende. Har skaffet fond ulike
kanaler. Bedriftens produkt er innovativt, men vil trolig møte en del motstand for å komme i en reell
markedsposisjon fra større aktører som SWIX osv. og vil trenge en betydelig egenkapital for å komme i stor
skalaproduksjon. Gruppa framhever seg på samarbeid og et høyt refleksjonsnivå på læringseffekt av
prosjektet. Alt i alt en sterk prestasjon.
1. plass – InfinityCharger UB fra Lambertseter vgs.
Begrunnelse:
Bedriften har levert meget godt gjennom hele konkurransen på fylkesmessen og har meget gode
prestasjoner på en solid forretningsplan, god pitch, og intervju opp mot kriteriene for Beste UB. Produktet er
dagsaktuelt og er innovativt i den forstand at det er utviklet gjennom en kravspesifikasjon til produsenten i
Kina. Gruppa er godt samkjørt og framhever seg på et godt samarbeid og leverte godt på en god stand.
Bedriften har god styring på sin økonomi. Alt i alt en meget overbevisende prestasjon.
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