Spørsmål og svar
Om mesterskapet og arrangementet
Forberedelser
Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv?
Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres. Dere får også
tildelt ett område hvor denne standen skal settes opp. Selve standveggene er i hardplast
og måler 2 m lengde (bakvegg), 1 m vegger (ut) og 2.50 høyde. Innvendige mål er 1,98
Har Ungt Entreprenørskap rekvisitter, lys, skjøtledning osv som vi kan bruke på standen?
Dere får dobbeltsidig tape i messebutikken på Norges varemesse. Alle får også et
strømuttak i sin stand. Trenger dere flere skjøteledninger må dere ta med det. Dere
skaffer ellers selv det dere måtte ha brukt for i standen. Vær kreative og unngå stoler og
store bord.
Får vi mat?
Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet
alternativ er å ta med mat
Parkering
Dere parkerer på parkeringsplasser messeområdet. Husk parkeringsautomat. Det koster
100,- for en dag. Dere kan kjøre til hall E og rigge av først.

Arrangementsdagen
Hvor møter vi?
Daglig leder henvender seg i infodisken til Ungt Entreprenørskap Akershus i hall E. Der
vil vedkommende motta en konvolutt med all praktisk informasjon. Denne er det viktig å
lese. Dere kan starte riggingen klokken 1500 på Norges varemesse hall E tirsdag 12.
Mars. Hallen stenger klokken 2100. Vi åpner igjen klokken 0800 onsdag. All rigging må
verre ferdig til klokken 0945.
Åpning
Åpningen er klokken 1000 og foregår i Hall E
Nedrigg
Vi har i år også med deltakere fra elevbedrifter i ungdomsskolen. De er ferdige klokken
1500 og vil starte sin nedrigg klokken 1330. Presiserer at dette tidspunktet kun gjelder
elever i ungdomsskolen. Ungdomsbedriftene kan starte nedrigg klokken 1630. Det er ikke
lov å forlate området og/eller rigge ned før dette klokkeslett.. Det vil da bli ilagt en bot
på 300,-. Alt standmateriell kastes i containere når messen er ferdig.
Når slutter det?
Arrangementet er ferdig etter at premieutdelingen er over, cirka klokken 18.15.

Stand/utstilling
Hvordan bør standen/utstillingen vår se ut?
Bruk kreativiteten og husk at dere som medarbeidere er vel så viktige som det visuelle.
Vel, - det er altså helt opp til dere selv. Det er dere som skal stille ut og det er derfor dere
som bestemmer.
Vi vil henge opp bilder, plakater osv. på vår stand. Hvordan gjør vi det dersom veggene er i
hardplast?
Da bruker dere plakatkitt eller dobbeltsidig tape. Kan også bruke kroker og fiskesnører.
Spør gjerne messebutikken på Norges varemesse om råd
Finnes det strømuttak vi kan bruke?
Ja. Husk også å ta med skjøtledning selv i tilfelle dere trenger flere uttak enn et
strømuttak!
Vi ønsker å bruke spotlight på vår stand. Hvordan får vi festet disse?
Nok en gang opp til dere. Veggene er av hard plast så her er ingen mulighet til å feste
med skruer eller lignende. Dere kan feste spotlighten i drageren som går ut fra
utstillingsveggen.
Vi har lyst til å bruke mikrofoner og/eller musikk for å trekke kunder. Er det lov?
Her får dere bruke sunn fornuft. Musikk kan brukes hvis det er relevant i forhold til
bedriftens forretningsidé. Hvis ikke, så lar dere være!
Må vi stå på standen hele dagen?
Standen må være betjent i hele konkurranseperioden. Når dere skal spise eller andre
nødvendig ærend, avløser dere hverandre. Dersom dere skal presentere fra scenen,
deltakere i beste ungdomsbedrift, så legger dere en lapp i standen hvor det står at dere er
til presentasjon.
Læreren vår er veldig god til å selge. Har han/hun lov til å hjelpe oss å betjene standen?
Nei!
Har læreren vår lov til å hjelpe oss med å rigge opp utstillingen?
Ja. Husk likevel at det er dere som bestemmer hvordan ting skal være, og ikke læreren
deres! Læreren kan hjelpe med å flytte ting, holde ting osv, men dere skal bestemme
hvor ting skal stå/henge.
Kan vi legge fra oss sakene våre noe sted
Det finnes en ubetjent garderobe til venstre før inngang hall E, der dere kan legge fra dere
saker. Ikke legg fra dere verdisaker der. UE Akershus har ingen ansvar for tap av
verdisaker. Gjør eventuelt avtaler med lærer eller foreldre. Det vil være vektere tilstede i
lokalet hele dagen

Konkurransen.
Hva konkurreres det i på messen?
Konkurransereglene finner dere i heftet påmelding og konkurranseregler som tidligere er
sendt ut
Hvordan fungerer selve bedømmingen?
Dette er litt avhengig av hvilken konkurranse vi snakker om. Noen konkurranser
krever at du sender inn stoff på forhånd (logo, reklamefilm osv). Fristen for innsendelse i
disse kategoriene er 25. januar Se de ulike kategoriene for opplysninger om dette kravet,
les nøye og send inn det som er påkrevd. I slike konkurranser vil dommerne i fred og ro
gjøre seg opp en mening om hvem som er verdige vinnere. Kriteriene de dømmer etter, er
beskrevet under de ulike kategoriene.
I de konkurransene hvor det ikke er krav om at noe skal sendes inn på forhånd, vil
dommerne komme rundt og se på hver enkelt stand. Dette skjer en eller annen gang i
løpet av dagen. De vil da snakke med dere, se nøye på standen, registrere om dere
forsøker å selge noe til dem (husk alle er potensielle kunder!) og se på varen/tjenesten
dere selger osv… Kriteriene det dømmes etter, står beskrevet under de ulike
kategoriene.
Husk alle stands blir sett av jurymedlemmene, fordi alle automatisk er med i
konkurransene beste selger, beste sosiale entreprenørskap, beste utstilling og beste salgsog markedsføringsteam! I tillegg vil dere får besøk av juryen i de konkurransene dere er
påmeldt. Det er allikevel deres ansvar å oppsøke dommerne når de går rundt.
Hvem er jurymedlemmer i konkurransen?
Ungt Entreprenørskap Akershus har håndplukket folk fra det offentlige og fra næringslivet
til å være jurymedlemmer, og alle jurymedlemmer er spesielt utvalgt på bakgrunn av
kompetanse og forståelse for den kategorien de er jury i.
Hva skjer dersom vi ikke rekker å sende inn nødvendige vedlegg innen tidsfristen?
Da blir både dere og vi lei oss! En endelig frist er en endelig frist….
Det står at ungdomsbedriften skal presentere seg på en scene. Må vi gjøre det dersom vi ikke
har lyst..?
Vel, først en liten korreksjon. Det står ikke at alle ungdomsbedrifter må presentere seg på
scenen. Det står at alle ungdomsbedrifter som konkurrerer i kategorien "Beste
ungdomsbedrift" har dette som en av dommerkriteriene.
Altså, dersom dere ikke melder dere på i kategorien "Beste ungdomsbedrift" må dere ikke
opp på scenen. Dersom dere er påmeldt i kategorien men ikke stiller opp på
scenen, må dere i det minste score utrolig høyt på de andre kriteriene for i det hele tatt
å nå opp i konkurransen.

Hva skal vi gjøre når vi skal presentere bedriften vår på scenen?
Vel svaret er nok en gang at dette er helt opp til dere selv.
Det gis likevel noen retningslinjer under beskrivelsen av kategorien "Beste
ungdomsbedrift". Det som er viktig å ha med er organisasjon, økonomi, markedsføring,
ledelse og veien videre. Lag også gjerne et rollespill! Bruk gjerne et
presentasjonsprogram!! UE har overgang fra iPad og iMac til prosjektor. Presentasjonen
sendes UE Akershus innen onsdag 6. mars. Ønsker dere å bruke egen PC eller egen Mac
avtales dette med UE Akershus i forkant av messen.

Kåring av vinnere samt premieutdeling.
Blir vinnerne kåret denne dagen, og deles det ut premier samme dag?
Vinnerne i alle klasser blir kåret denne dagen, og premiene delt ut. Det deles ut tre
premier i alle kategorier. Noen priser deles ut under åpningen og noen på
premieutdelingen på slutten av dagen. Dette skjer fra scenen i E hallen.
Blir alle vinnerne automatisk deltakere i norgesmesterskapet?
Nei. Vinnerne i kategoriene beste ungdomsbedrift, størst verdiskapingspotensial, beste
utstilling, beste HR/IA og beste markedsførings/salgsteam går videre til NM. Ungt
entreprenørskap nominerer i tillegg deltakere til Norgesmesterskapet i kategoriene beste
logo, beste brosjyre, beste webside, beste reklamefilm og beste forretningsplan, men det
er likevel ikke sikkert at våre nominerte blir plukket ut som deltakere.
(se de ulike kategoriene for antall nominasjoner i hver kategori).
Hva skjer med vinneren av norgesmesterskapet? Finnes det et europamesterskap?
Det finnes også et europamesterskap, og vinnerne av norgesmesterskapet i klassen beste
ungdomsbedrift vil være Norges representant i EM.
Hva er premiene i konkurransene?
Noen konkurranser har pengepremier, mens andre har NM deltakelse.
Vi må dessverre gå før premieutdelingen starter. Hva gjør vi da om vi skulle vinne?
Synd for dere! Premieutdeling, jubelbrus, ære og berømmelse er artig. Men når først
så galt er, så er det kanskje viktig å alliere seg med ansvarlig lærer som kan hente premien
for dere.
I verste fall klapper vi for dere uten at noen kommer opp, men vi ringer dere så snart vi
kan for å meddele den glade nyheten.
Hvor foregår premieutdelingen?
Premieutdelingen er i E hallen
Rydding?
Alle skal rydde sin stand og kaste søppel før Norges varemesse forlates

NB! Husk å lese heftet påmelding og konkurranseregler nøye før messen og ring eller send
en mail dersom du har spørsmål! Heftet ligger på http://akershus.ue.no

Utstilling med mål:

Utstillingen er 2 m bred x 1 m dyp og 2.50 m høy.
Veggene er av hvit foga byggesystem.
Alle utstillinger har en bakvegg og to sidevegger.
Sideveggene er 1 m, men utstillingen er 2 m dyp

Dere kan legge gulv 2 meter ut fra bakveggen.

