UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS
INVITERER TIL

EXPO

Se mulighetene og gjør noe med dem

AKERSHUSMESTERSKAPET
FOR ELEVBEDRIFTER (ungdomsskole)
2013
Norges Varemesse (Hall E), Lillestrøm, 13. mars 2013

KONKURRANSEREGLER
OG
PÅMELDING

Program GründerExpo 2013
(med forbehold om endringer)
08:00 – 10:00

Rigging av stands

10:00 – 11:00
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Velkommen, og prisutdeling i forhåndsjuryerte klasser;
(premieutdeling både for Elevbedrift og Ungdomsbedrift)
Beste logo for ungdomsbedrift
Beste logo for elevbedrift
Beste webside for ungdomsbedrift
Beste sosiale medier for elevbedrift
Beste forretningsplan for ungdomsbedrift
Beste reklamefilm for ungdomsbedrift
Beste brosjyre for elevbedrift
Beste brosjyre for ungdomsbedrift

11:00 – 11:15

Jurymøte

11:00 – 14:00

Åpen utstilling

11:30 – 13:00

Presentasjoner fra deltakere til prisen Beste elevbedrift

13:00 - 14:00

Jurymøte

14:00 - 15:00
			
			
			
			
			
			

Prisutdeling ved stor scene for elevbedrifter:
Beste utstilling
Beste selger
Beste produkt
Beste tjeneste
Beste Elevbedrift innenfor sosialt entreprenørskap
Beste Elevbedrift

15:00 – 16:00

Nedrigging og hjemreise

17:00 - 18:00

Prisutdeling ved stor scene for ungdomsbedrifter
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Konkurranser på GründerExpo 2013
Elevbedriftene kan delta i ni ulike konkurranser
1. Beste logo
2. Beste sosiale medier
3. Beste brosjyre
4. Beste utstilling*
5. Beste selger (individuell konkurranse)*
6. Beste produkt
7. Beste tjeneste
8. Beste Elevbedrift innenfor sosialt entreprenørskap
9. Beste Elevbedrift
* Alle er automatisk med i konkurransene 4 og 5 når de deltar fysisk på messen.
Konkurransene 1-3 blir kåret på forhånd av messen, og vinnerne blir annonsert under åpningen av dagen.
Konkurransene 4-9 blir kåret på bakgrunn av ungdomsbedriftenes prestasjoner i løpet av messedagen.

Hovedsamarbeidspartnere
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Viktig informasjon

Påmeldingsfrist til GründerExpo er
1. februar 2013
Påmeldingsskjemaet på bakerste side sendes til:
Mail: athina@ue.no
Faksnummer: 220 55 888
Post: Ungt Entreprenørskap Akershus
Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO

Frist for innsending av materiell er
15.februar 2013
Gjelder konkurransene: 1, 2, og 3
Sendes via post til:
Ungt Entreprenørskap Akershus
Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Oversikt over hva og antall som skal sendes finnes under de ulike konkurranse og bak i heftet.

Rigging av stand og messedagen
12. - 13. mars 2013
Rigging av stand
Tirsdag 12. mars klokken 15.00-21.00
Onsdag 13. mars klokken 08.00-10.00 (arbeidet må være ferdig 10.00)
Messe - GründerExpo
Onsdag 13. mars klokken 10.00-18.00 (se eget program over dagen)
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Konkurranseoversikt og kriterier
1. Beste logo
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av logo ut fra følgende kriterier:
• Logoen skal ha god kobling til bedriftens virksomhet
• Logoen skal egne seg til både forstørring og forminsking
• Generelt inntrykk av logoen
En kan få maksimalt 25 poeng på hver av de fire kriteriene, dvs. til sammen 75 poeng.
Hva skal sendes inn?
Logoen må sendes inn i tre eksemplarer til Ungt Entreprenørskap Akershus innen
fristen 15. februar 2013.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste logo (dvs. 1., 2. og 3. plass)

2. Beste sosiale medier
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av websiden ut fra følgende kriterier:
• Profilering av bedriften, dens virksomhet og produkter
• Gir den informasjon om bedriften og produktene, og bidrar til salg
• Interessevekker
• Generelt inntrykk
En kan få maksimalt 25 poeng på hver av de fire kriteriene, dvs. til sammen 100 poeng.
Hva skal sendes inn?
En skriftlig redgjørelse for sammenhengen mellom bruk av sosiale medier og forretningsidé
(maks en A4-side) og webadressen til de sosiale mediene.
Dette sendes inn i tre eksemplarerer til Ungt Entreprenørskap Akershus innen fristen.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste sosiale medier (dvs. 1., 2. og 3. plass)

3. Beste brosjyre
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av brosjyren ut fra følgende kriterier:
• Brosjyren skal være interessevekker
• Brosjyren skal formidle et budskap og bidra til salg
• Brosjyren skal gi informasjon om bedriftene og produktene
• Generelt inntrykk av brosjyren
En kan få maksimalt 25 poeng på hver av de fire kriteriene, dvs. til sammen 100 poeng.
Hva skal sendes inn?
Brosjyren må sendes inn i tre eksemplarer til Ungt Entreprenørskap Akershus innen fristen.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste brosjyre (dvs. 1., 2. og 3. plass)

EXPO

Se mulighetene og gjør noe med dem

4. Beste utstilling
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• Hvordan ser utstillingen ut?
• Hvor godt blir vi kjent med bedriften gjennom utstillingen?
• Hvordan presenterer utstillingen bedriftens produkt?
• Lagånd/teamspirit
En kan få maksimalt 100 poeng.
Kan elevbedriften min delta?
Alle som deltar på GründerExpo 2013 er automatisk med i denne konkurransen.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste utstilling (dvs. 1., 2. og 3. plass)
Vinneren får mulighet til å delta på Region Øst-messe for Elevbedrifter.

5. Beste selger
Juryen vil spesielt vektlegge følgende kriterier:
• Elevens evne til å vise frem produktet på en god og selgende måte i utstillingen
• Evnen til å bruke salgs- og markedsføringsteknikker
• Evnen til å oppdage kundene, og se alle besøkende som potensielle kunder
En kan få maksimalt 25 poeng på hvert av de fire kriterier, dvs. til sammen 75 poeng.
Kan elevbedriften min delta?
Dette er en individuell konkurranse for alle som deltar (automatisk påmelding) på
GründerExpo 2013.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste selger (dvs. 1., 2. og 3. plass)
Vinneren får muligheten til å følge en av THON Shopping sine senterdirektører en
dag på jobb.

6. Beste produkt
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• Hvordan oppstod ideen?
• Er det behov for produktet på markedet?
• Er det noe ved varen som er originalt/nyskapende?
En kan få maksimalt 100 poeng.
Kan elevbedriften min delta?
Hvis dere selger et produkt.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste produkt (dvs. 1., 2. og 3. plass)
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7. Beste tjeneste
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• Hvordan oppstod ideen?
• Er det behov for tjenesten på markedet?
• Er det noe ved tjenesten som er originalt/nyskapende?
En kan få maksimalt 100 poeng.
Kan elevbedriften min delta?
Hvis dere tilbyr en tjeneste.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste tjeneste (dvs. 1., 2. og 3. plass)

8. Beste Elevbedrift innenfor sosialt entreprenørskap
Juryen vil spesielt vurdere:
• Har nyskapende/kreative løsninger på et eller flere av samfunnets sosiale problemer,
(forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende).
• Er opptatt av å utgjøre en forskjell i sitt lokalsamfunn slik at noen grupper i lokalsamfunnet får det bedre.
• Har hovedfokus på sosiale resultater, men klarer å drive bedriften slik at den går rundt i
forhold til økonomi.
Kan elevbedriften min delta?
Hvis dere driver med noe innenfor sosialt entreprenørskap. En jury vil besøke elevbedriftene
på messen, og på bakgrunn av forretningsidé og informasjon gitt på stand velge ut de beste
sosiale entreprenørene.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste elevbedrift innenfor sosialt entreprenørskap
(dvs. 1., 2. og 3. plass) Vinneren får mulighet til å delta på Region Øst-messe for
Elevbedrifter.

9. Beste Elevbedrift
Juryen vil spesielt vurdere:
• Produktkunnskap (hva kan elevene fortelle om produktet/tjenesten sin?)
• Markedsføring (hvordan har elevbedriften markedsført seg?)
• Lagånd (hvordan jobber elevene sammen? Hvordan er arbeidsfordelingen?)
• Prosesskunnskap (hva kan elevene fortelle om de ulike fasene i å drive elevbedrift?)
Kan elevbedriften min delta?
Alle kan delta. Elevbedriftene vil bli bedømt på stand. I tillegg må hver bedrift forbereder en
maksimalt to minutter lang presentasjon. Denne framføres på scene for jury.
Hva må sendes inn?
De som ønsker å bruke powerpoint under presentasjonen må sende den per post (CD/USB)
eller mail til athina@ue.no senest onsdag 6. mars!
Det deles ut tre premier i konkurransen beste elevbedrift innenfor sosialt entreprenørskap
(dvs. 1., 2. og 3. plass) 1. og 2. plass får mulighet til å delta på Region Øst-messe for
Elevbedrifter.
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Oppsummering/sjekkliste
Konkurranse
1. Beste logo

Hvem kan delta
Alle
elevbedrifter

Krav til innsending
Tre eksemplarer av
logo

2. Beste sosiale
medier

Alle
elevbedrifter

Tre eksemplarer av
skriftlig redgjørelse
med webadresse

3. Beste
brosjyre

Alle
elevbedrifter

Tre eksemplarer av
brosjyren

4. Beste utstilling

Alle
elevbedrifter

Bedømmes på stand
under GründerExpo

5. Beste selger

Individuell
konkurranse for alle
som deltar på
GründerExpo

Bedømmes på stand
under GründerExpo

6. Beste produkt

Alle
elevbedrifter med et
produkt

Bedømmes på stand
under GründerExpo

7. Beste tjeneste

Alle
elevbedrifter med en
tjeneste
Alle
elevbedrifter som
driver med sosialt
entreprenørskap
Alle
elevbedrifter

Bedømmes på stand
under GründerExpo

8. Beste elevbedrift
innenfor sosialt
entreprenørskap
9. Beste elevbedrift

Bedømmes på stand
under GründerExpo

Bedømmes på stand
under GründerExpo
og ved en to
minutters
presentasjon for jury.

Kvalifiserer til

Vinneren får
mulighet til å delta på
Region Øst-messe for
Elevbedrifter
Vinneren får
muligheten til å følge
en av THON Shopping
sine senterdirektører
en dag på jobb.

Vinneren får
mulighet til å delta på
Region Øst-messe for
Elevbedrifter
1. og 2. plass får
mulighet til å delta på
Region Øst-messe for
Elevbedrifter

Powerpoint til
presentasjon må
sendes inn senest 6.
mars
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Teknisk info stand
Alle stands har tilgang til strøm:
• 500 W strøm til hver stand med en dobbel stikkontakt
• ekstra strøm, tilsvarende 3 kW, til Gastronomibedrifter
Innvendige mål på stands:
• 2,49 meter høy (alle vegger)
• 1,96 meter bred (bakvegg)
• 1,00 meter dyp (sidevegg) + 0.96 meter i utvidelse forover (uten sidevegg, men med
drager)

Utforming av utstillingen må være innenfor målene som er oppgitt. Det er ikke mulig å flytte
vegger.
Spørsmål?
Ta kontakt med Ann-Christin Holtet, 418 06 182, ann.christin.holtet@ue.no, eller
Anne Britt Lier, 958 46 978, anne.britt.lier@ue.no.

LYKKE TIL!
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PÅMELDINGSSKJEMA GRÜNDEREXPO 2013
Akershusmesterskapet for Elevbedrifter
Sted: Norges Varemesse (Hall-E), Lillestrøm, 13. mars kl. 10:00-16:00
Elevbedrift:
Skole:
Antall elever:

Ansvarlig
lærer:

Kontaktperson:

Telefon:

Vi melder oss på til følgende konkurranser
(For innlevering av materiell i de forskjellige konkurransene, se konkurranseregler).
Vi vil delta i konkurransen om beste logo

JA

NEI

Vi vil delta i konkurranse om beste sosiale medier

JA

NEI

Vi vil delta i konkurransen om beste brosjyre

JA

NEI

Vi vil delta i konkurransen om beste produkt

JA

NEI

Vi vil delta i konkurransen om beste tjeneste

JA

NEI

Vi vil delta i konkurransen om beste Elevbedrift
innen sosialt entreprenørskap

JA

NEI

Vi vil delta i konkurranse om beste Elevbedrift

JA

NEI

Alle som deltar på messen er automatisk med i konkurransene beste utstilling og beste
selger.
Påmeldingsskjema sendes senest 1. februar 2013 til:
Ungt Entreprenørskap Akershus, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo,
eller telefaks nr.: 22 05 58 88, eller e-post: athina@ue.no
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