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AKERSHUSMESTERSKAPET
FOR UNGDOMSBEDRIFTER (vgs) 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 – 17:00

Åpen utstilling

11:00 – 11:15

Jurymøte

11:15 – 16:30

Presentasjoner fra deltakere til prisen Beste ungdomsbedrift

14:00 - 15:00

Prisutdeling ved stor scene for elevbedrifter

16:30 – 17:00

Jurymøte

17:00 – 18:00
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Prisutdeling ved stor scene for ungdomsbedrifter:
Beste HR /IA-bedrift
Beste verdiskapningspotensial
Beste yrkesfaglige bedrift
Beste selger (individuell pris)
Beste utstilling
Beste innovative vare
Beste innovative tjeneste
Beste markedsførings- og salgsteam
Beste regnskap
Energidesignprisen
Beste sosiale entreprenørskap
EwB-prisen
Beste ungdomsbedrift

18:00 – 19:00

Nedrigging og hjemreise
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Konkurranser på GründerExpo 2013
Ungdomsbedriftene kan delta i 18 ulike konkurranser
1. Beste logo
2. Beste webside
3. Beste forretningsplan
4. Beste reklamefilm
5. Beste brosjyre
6. Energidesignprisen
7. Beste markedsførings- og salgsteam*
8. Beste innovative vare
9. Beste innovative tjeneste
10. Beste utstilling*
11. Beste selger (individuell konkurranse)*
12. Beste yrkesfaglige bedrift
13. Beste sosiale entreprenørskap *
14. Beste HR-/IA-bedrift
15. Beste regnskap
16. Størst verdiskapningspotensial
17. EWB-prisen (NY!)
18. Beste Ungdomsbedrift
* Alle er automatisk med i konkurransene 7, 10, 11 og 13 når de deltar fysisk på messen.
Konkurransene 1-5 blir kåret på forhånd av messen, og vinnerne blir annonsert under åpningen av dagen.
Konkurransene 6-18 blir kåret på bakgrunn av ungdomsbedriftenes prestasjoner i løpet av messedagen.

Hovedsamarbeidspartnere
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Viktig informasjon

Påmeldingsfrist til GründerExpo er
14. desember 2012
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
25. januar 2013
Gjelder konkurransene: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15, 16, 17 og 18
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 fungere både i svart/hvitt og i farger
• 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 100 poeng.
Hva skal sendes inn?
Et logohefte må sendes inn i tre eksemplarer til Ungt Entreprenørskap Akershus innen
fristen.
Hva skal være i logoheftet?
Et logohefte må minst inneholde logoen i svart/hvitt og farger, pluss en skriftlig redgjørelse
for sammenhengen mellom ungdomsbedriftens navn og forretningsidé (redgjørelse på maks
en A4-side)
Det deles ut tre premier i konkurransen beste logo (dvs. 1., 2. og 3. plass)
Ungt Entreprenørskap Akershus nominerer de to beste bidragene til NM for
Ungdomsbedrifter.

2. Beste webside
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av websiden ut fra følgende kriterier:
• Websiden skal profilere bedriften, dens virksomhet og produkter
• Websiden skal gi informasjon om bedriften og produktene, og bidra til salg
• Websiden skal være brukervennlig
• Generelt inntrykk av websiden
En kan få maksimalt 25 poeng på hver av de fire kriteriene, dvs. til sammen 100 poeng.
Hva skal sendes inn?
Bidraget må sendes inn i to eksemplarer til Ungt Entreprenørskap Akershus innen fristen.
Hva skal bidraget inneholde?
Webadressen på et ark sammen med en skriftlig redgjørelse for sammenhengen mellom
ungdomsbedriftens webprofil og forretningsidé (maks en A4-side)
Det deles ut tre premier i konkurransen beste webside (dvs. 1., 2. og 3. plass)
Ungt Entreprenørskap Akershus nominerer de to beste bidragene til NM for
Ungdomsbedrifter.
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3. Beste forretningsplan
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av forretningsplanen. Forretningsplanen skal
være kortfattet, enkel og korrekt – med følgende innholdskrav:
• Forretningsidé og mål
• Marked og markedsplan
• Organisasjon
• Tidsplan/handlingsplan
• Økonomisk plan m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall
• Bedriftens utvikling og lønnsomhet på lang sikt (3 år)
Hva skal sendes inn?
Forretningsplanen må sendes inn i tre eksemplarer (maks ti A4-sider) til Ungt
Entreprenørskap Akershus innen fristen.
Hva skal en forretningsplan inneholde?
Les hva som kreves i en forretningsplan lengre opp.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste forretningsplan (dvs. 1., 2. og 3. plass)
Ungt Entreprenørskap Akershus nominerer de to beste bidragene til NM for
Ungdomsbedrifter.

4. Beste reklamefilm
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av reklamefilmen ut fra følgende kriterier:
• Reklamefilmen skal være interessevekker
• Reklamefilmen skal formidle et budskap og bidra til salg
• Reklamefilmen skal være innenfor tidsintervallet 20 sekunder til 1 minutt
• Generelt inntrykk av reklamefilmen
En kan få maksimalt 25 poeng på hver av de fire kriteriene, dvs. til sammen 100 poeng.
Hva skal sendes inn?
Reklamefilmen må sendes inn på CD eller DVD i tre eksemplarer til Ungt Entreprenørskap
Akershus innen fristen.
Hva skal reklamefilmen inneholde?
Reklamefilmen/innslaget på CD eller DVD skal utformes for å markedsføre produktet eller
ungdomsbedriften, og skal ikke være lengre enn ett minutt.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste reklamefilm (dvs. 1., 2. og 3. plass)
Ungt Entreprenørskap Akershus nominerer de to beste bidragene til NM for
Ungdomsbedrifter.
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5. 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.
Hva skal brosjyren inneholde?
Dette er fritt, men ta hensyn til vurderingskriteriene som er nevnt.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste brosjyre (dvs. 1., 2. og 3. plass)
Ungt Entreprenørskap Akershus nominerer de to beste bidragene til NM for
Ungdomsbedrifter.

6. Energidesignprisen
Juryen vil spesielt vurdere i hvilken grad:
• Bedriften har en miljø- og klimafilosofi (dvs. at bedriften/ansatte har et bevisst
		
forhold til det å ta miljøvennlige valg)
• Produktet/tjenesten bidrar til å redusere energiforbruket, utvikle bedre metoder for å ut
nytte energi, eller tar i bruk/fremmer/utvikler fornybar energi
• Bedriften formidler til omverdenen at de er en energi- og miljøvennlig bedrift
(profilerer seg)
Kan ungdomsbedriften min delta?
Se på vurderingskriteriene og vurder om dere går under disse kriteriene.
Det deles ut tre premier i konkurransen energidesignprisen (dvs. 1., 2. og 3. plass)

7. Beste markedsførings- og salgsteam
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• Bedriftens evne til å vise frem produktet på en god og selgende måte i utstillingen
• Gruppens holdninger og evner til å jobbe sammen som et ”team”
• Evnen til å oppdage kundene, og se alle besøkende som potensielle kunder
• Produktkunnskap
• Evnen til å bruke salgs- og markedsføringsteknikker i messehallens område
Kan ungdomsbedriften min delta?
Alle som deltar på GründerExpo 2013 er automatisk med i denne konkurransen.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste markedsførings- og salgsteam (dvs. 1., 2. og
3. plass)
Vinneren deltar i NM for Ungdomsbedrifter.
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8. Beste innovative vare
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• Hvordan oppstod ideen?
• Er det behov for varen i markedet?
• Er varen innovativ (nyskapende)?
• Er det en egen idé (selvstendighetsgrad)?
• Har man i positiv betydning gjort nytte av omgivelser og nettverk?
En kan få maksimalt 100 poeng.
Kan ungdomsbedriften min delta?
Se på vurderingskriteriene og vurder om dere går under disse kriteriene.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste innovative vare (dvs. 1., 2. og 3. plass)

9. Beste innovative tjeneste
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• Hvordan oppstod ideen?
• Er det behov for tjenesten i markedet?
• Er tjenesten innovativ (nyskapende)?
• Er det en egen idé (selvstendighetsgrad)?
• Har man i positiv betydning gjort nytte av omgivelser og nettverk?
En kan få maksimalt 100 poeng.
Kan ungdomsbedriften min delta?
Se på vurderingskriteriene og vurder om dere går under disse kriteriene.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste innovative tjeneste (dvs. 1., 2. og 3. plass)

10. Beste utstilling
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• Utstillingen sin estetiske utforming
• Utstillingen som informasjonskilde
• Utstillingen i forhold til bedriftens virksomhet
• Salgs- og presentasjonsteknikk og produktkunnskap hos utstillerne
• Lagånd/Teamspirit
En kan få maksimalt 100 poeng.
Kan ungdomsbedriften 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 deltar i NM for Ungdomsbedrifter.
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11. Beste selger
Juryen vil spesielt vektlegge følgende kriterier:
• Å kunne se alle som besøker utstillingen som potensielle kunder
• Kunnskap om produktet eller tjenesten
• Evne til å være lyttende, positiv og høflig
• Evne til å representere utstillingen på en god måte
En kan få maksimalt 25 poeng på hvert av de fire kriterier, dvs. til sammen 100 poeng.
Kan ungdomsbedriften min delta?
Dette er en individuell konkurranse for alle som deltar på GründerExpo 2013. Vinneren
deltar på konferansen Next Generation Leaders i Canada 2013.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste selger (dvs. 1., 2. og 3. plass)

12. Beste yrkesfaglige bedrift
Juryen legger vekt på følgende kriterier:
• Kvaliteten på produktet/tjenesten
• De ansattes servicegrad
• Ledelse og samarbeid i bedriften
• Formidler ungdomsbedriften yrkesstolthet og engasjement for eget fag?
Kan ungdomsbedriften min delta?
Kun ungdomsbedrifter fra de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan delta i denne
konkurransen.
Hva skal sendes inn?
Bidraget må sendes inn i tre eksemplarer til Ungt Entreprenørskap Akershus innen fristen.
Hva skal bidraget inneholde?
En kort beskrivelse av produktet/tjenesten, gjerne med bilder eller skisser (maks en A4-side)
Dette vil være utgangspunktet når juryen intervjuer bedriften på stand under selve messen.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste yrkesfaglige bedrift (dvs. 1,. 2. og 3. plass)

13. Beste sosiale entreprenørskap
Juryen vil spesielt vurdere:
• Har bedriften et klart definert sosialt problem som de ønsker å løse?
• Har bedriften en nyskapende (innovativ) løsning?
• Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til sosial endring og
økonomisk overskudd?
• Skaper bedriften begeistring for sitt arbeid?
Kan ungdomsbedriften min delta?
Alle ungdomsbedriftene som deltar på GründerExpo 2013 er automatisk deltaker i denne
konkurransen. En jury vil besøke aktuelle stands på messa og på bakgrunn av forretningsidé
og informasjon gitt på stand velge ut de beste sosiale entreprenørene.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste sosiale entreprenørskap (dvs. 1., 2. og 3.
plass)

14. Beste HR-/IA-bedrift (i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter)
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• Bedriftens vurdering av talent ved fordeling av ansvar og oppgaver
• Teamets fungering og eventuelle tiltak for bedring av samarbeid
• Bedriftens egen vurdering av motivasjon og innsats
• Erfaringer fra samarbeidet - hva har fungert bra og mindre bra
• Lavt fravær eller klarer å redusere fraværet i egen ungdomsbedrift
Kan ungdomsbedriften min delta?
Har ungdomsbedriften jobbet med kriteriene over og er sertifisert som IA-bedrift kan dere
delta.
Hva må tas med på GründerExpo?
Deltakerne i denne konkurransen tar med seg mål- og handlingsplan for IA-arbeidet,
IA-avtalen, samt fraværsrapportene. Dette vil være viktige dokumenter for juryens vurdering
under messedagen.
Det deles ut tre premier i beste HR-/IA-bedrift (dvs. 1., 2. og 3. plass)
Vinneren deltar i NM for Ungdomsbedrifter.
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15. Beste regnskap (i samarbeid med Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi)
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vil spesielt vurdere ut fra følgende kriterier:
• Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?
• Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig
måte?
• Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av
kasse?
• Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse
Hva skal sendes inn?
Ungdomsbedriftens delårsrapport må sendes inn i tre eksemplarer til Ungt Entreprenørskap
Akershus innen fristen.
Hva er en delårsrapport?
Se hva en delårsrapport skal inneholde under konkurransen “Beste Ungdomsbedrift”.
Hva må tas med på GründerExpo?
Bilagspermen til bedriften må tas med på messen. Her vil det også bli gjennomført et
intervju.
Det deles ut tre premier i konkurransen beste regnskap (dvs. 1., 2. og 3. plass)

16. Størst verdiskapningspotensial
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften, med høy fokus på
forretningsplanen til bedriften.
Følgende kriterier vil bli spesielt vektlagt:
• Fyller bedriften et klart definert og reelt kundebehov?
• Er det mulig å oppnå tilfredsstillende marginer og lønnsomhet, herunder avkastning på
egenkapitalen?
• Har bedriften en ambisiøs og realistisk plan for vekst – som kunne gitt bedriften en fremtid utover ett skoleår?
• Uttrykker ledelsen en driv- og handlekraft?
• Har bedriften en plan for hvordan den vil benytte eksterne ressurser (som f.eks.
leverandører og distributører) og framstå som en attraktiv samarbeidspartner for disse?
Hva skal sendes inn?
Ungdomsbedriftens forretningsplan må sendes inn i tre eksemplarer til Ungt
Entreprenørskap Akershus innen fristen.
I tillegg vil juryen besøke aktuelle kandidater på stand og gjennomføre et intervju.
Hva er en forretningsplan?
Se hva en forretningsplan skal inneholde under konkurransen “Beste forretningsplan”.
Det deles ut tre premier i konkurransen størst verdiskapingspotensial (dvs. 1., 2. og 3. plass)
Vinneren deltar i NM for Ungdomsbedrifter.
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17. EWB-prisen
Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:
• I hvilken grad bedriften har laget en beskrivende og attraktiv profil på EwB-nettsidene
• Hvordan samarbeidet med ungdomsbedrift(er) i annet/andre land har fungert
• Elevenes egne refleksjoner over de erfaringer de har fått gjennom å samarbeide på tvers
av landegrenser
Kan ungdomsbedriften min delta?
Kun ungdomsbedrifter som har registrert seg og deltatt i programmet Enterprise without
Borders (EwB) kan delta i konkurransen.
Hva må sendes inn?
Bidraget må sendes inn i tre eksemplarer til Ungt Entreprenørskap Akershus innen fristen.
Hva skal bidraget inneholde?
En beskrivelse på maks to A4-ark som omtaler kriteriene over, samt at samarbeidsavtalen(e)
skal vedlegges.
Det deles ut tre premier i konkurransen EWB-prisen (dvs. 1., 2. og 3.plass)

18. Beste ungdomsbedrift
I konkurransen om beste ungdomsbedrift inngår:
a) Delårsrapport (100 poeng)
b) Utstilling/stand med intervju (100 poeng)
c) Presentasjon av ungdomsbedriften på scene framfor jury og publikum (100 poeng)
d) Intervju med jury (100 poeng)

a) Delårsrapport (krav til oppsett og innhold)

Delårsrapporten skal være i A4-format og ikke mer enn 10 sider inklusive vedlegg (i tillegg til
framside og bakside)
Delårsrapporten skal ha en framside som inneholder:
• Navnet til ungdomsbedriften
• Navnet på skolen ungdomsbedriften er knyttet til
• Årstall for når ungdomsbedriften er i drift
• Navn på rådgivere og rådgivers arbeidsplass
Side 1 skal gi en oppsummering og omfatte:
• Bedriftens navn
• Formål/visjon
• Produkt (vare/tjeneste)
• Oppsummering av økonomiske resultat
• Oppsummering av bedriftens prestasjoner
• Innholdsfortegnelse
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Delårsrapporten skal også inneholde informasjon om følgende områder:
• Organisasjonskart
• Daglig ledelse
• Produksjon, service og innkjøp
• Salgs- og markedsområdet
• Personal- og bedriftsadministrasjon
• Økonomiområdet med resultatrapport, balanserapport og likviditetsrapport
• Bedriftens miljøprofil
• Ungdomsbedriftens potensiale for framtiden og læringseffekt
Delårsrapporten skal skrives som et helhetlig dokument.
Hva skal gjøres med delårsrapporten?
Den må sendes inn i tre eksemplarer til Ungt Entreprenørskap Akershus innen fristen.

b) Utstilling/stand

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• Utstillingens estetiske utforming
• Utstillingen som informasjonskilde
• Utstillingen i forhold til bedriftens virksomhet
• Salgs- og presentasjonsteknikk og produksjonskunnskap hos utstillerne
• Lagånd/Teamspirit
Utstilling kan gi inntil 100 poeng.
Hvordan gjøres denne vurderingen?
Vurderingen gjøres på stand på GründerExpo.

c) Intervju

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• Personlig utvikling
• Samarbeidet i gruppen (teamspirit)
• Kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift fungerer
• Kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift kan bli lønnsom
Intervjuet gir inntil 100 poeng.
Hvordan gjøres denne vurderingen?
Intervjuet vil bli gjennomført på stand på GründerExpo.

d) Presentasjon

Presentasjonen blir bedømt etter:
• Struktur
• Innhold og relevans
• Utføring; presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemiddel
Presentasjonen gir inntil 100 poeng
Hvordan gjøres denne vurderingen?
Ungdomsbedriften skal ha en presentasjon (maks fem elever fra bedriften) på maks fire
minutter. Den skal dekke alle sider ved ungdomsbedriftens virksomhet. Presentasjonen skjer
på en scene. Overhead, projektor og mikrofoner er tilgjengelig.
Hva skal 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!
Vinneren deltar i NM for Ungdomsbedrifter, og er i tillegg Akershus sin kandidat til
deltakelse i Europamesterskapet for Ungdomsbedrifter.
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Oppsummering/sjekkliste
Konkurranse
1. Beste logo

Hvem kan delta
Alle
ungdomsbedrifter

Krav til innsending
Tre eksemplarer av
logoheftet

2. Beste webside

Alle
ungdomsbedrifter

To eksemplarer av
skriftlig redgjørelse
med webadresse

3. Beste
forretningsplan

Alle
ungdomsbedrifter

Tre eksemplarer av
forretningsplan

4. Beste reklamefilm

Alle
ungdomsbedrifter

Tre eksemplarer av
reklamefilmen på
DVD/CD

5. Beste brosjyre

Alle
ungdomsbedrifter

Tre eksemplarer av
brosjyren

6. Energidesignprisen Alle
ungdomsbedrifter
som oppfyller
kriteriene
7. Beste markedsAlle
førings- og salgsteam ungdomsbedrifter
er automatisk med
8. Beste innovative
Alle
vare
ungdomsbedrifter
som oppfyller
kriteriene
9. Beste innovative
Alle
tjeneste
ungdomsbedrifter
som oppfyller
kriteriene
10. Beste utstilling
Alle
ungdomsbedrifter
er automatisk med
11. Beste selger
Individuell
(individuell konkurkonkurranse for alle
ranse)
som deltar på
GründerExpo

Kvalifiserer til
De to beste
bidragene nomineres
til NM for
Ungdomsbedrifter
De to beste
bidragene nomineres
til NM for
Ungdomsbedrifter
De to beste
bidragene nomineres
til NM for
Ungdomsbedrifter
De to beste
bidragene nomineres
til NM for
Ungdomsbedrifter
De to beste
bidragene nomineres
til NM for
Ungdomsbedrifter

Bedømmes på stand
under GründerExpo

Bedømmes på stand
under GründerExpo

Vinneren deltar i NM
for ungdomsbedrifter

Bedømmes på stand
under GründerExpo

Bedømmes på stand
under GründerExpo

Bedømmes på stand
under GründerExpo

Vinneren deltar i NM
for ungdomsbedrifter

Bedømmes på stand
under GründerExpo

Vinneren deltar
på konferansen Next
Generation Leaders
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12. Beste
yrkesfaglige bedrift

13. Beste sosiale
entreprenørskap
14. Beste
HR-/IA-bedrift

15. Beste regnskap

Kun
ungdomsbedrifter
fra de ni yrkesfaglige
utdanningsprogrammene

Tre eksemplarer
av den skriftlige
redgjørelsen
Bedømmes på stand
under GründerExpo
Bedømmes på stand
under GründerExpo

Alle
ungdomsbedrifter
er automatisk med
Alle
Bedømmes på stand
ungdomsbedrifter
under GründerExpo
som er sertifisert som
IA-bedrift
NB! Husk å ta med
mål- og handlingsplan på stand
Alle
Tre eksemplarer av
ungdomsbedrifter
delårsrapport

Vinneren deltar i NM
for ungdomsbedrifter

Bedømmes på stand
under GründerExpo

16. Størst
verdiskapningspotensial

Alle
ungdomsbedrifter

17. EWB-prisen (NY!) Kun
ungdomsbedrifter
som har registrert
seg og deltatt i
programmet
Enterprise without
Borders (EwB)
18. Beste
Alle
Ungdomsbedrift
ungdomsbedrifter

NB! Husk bilagsperm
Tre eksemplarer av
forretningsplan

Vinneren deltar i NM
for ungdomsbedrifter

Bedømmes på stand
under GründerExpo
Tre eksemplarer
av den skritlige
redgjørelsen og
samarbeidsavtale(r)

Tre eksemplarer av
delårsrapport
Powerpoint sendes
inn innen 6.mars
Bedømmes på stand,
presentasjon og
interviu under
GründerExpo

Vinneren deltar i NM
for Ungdomsbedrifter,
og er i tillegg
Akershus sin kandidat
til deltakelse i
Europamesterskapet
for Ungdomsbedrifter.

Legg merke til:
Er ungdomsbedriften med på konkurranser som krever lik innsending, som for eksempel både
konkurransen beste ungdomsbedrift og beste regnskap må det sendes inn seks eksemplarer av
delårsrapporten, ikke tre.
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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. Det er kun tillatt å bruke utstillingskitt, store binders, dobbelsidig-tape og lignende.
Det er ikke lov å bruke tegnestifter, spiker etc. Er du usikker, ta kontakt.
Spørsmål?
Ta kontakt med Petter Skotland, 901 92 256, petter.skotland@ue.no, eller
Athina Holm Veberg, 984 17 277, athina@ue.no.

LYKKE TIL!
EXPO

Se mulighetene og gjør noe med dem

PÅMELDINGSSKJEMA GRÜNDEREXPO 2013
Akershusmesterskapet for Ungdomsbedrifter
Sted: Norges Varemesse (Hall-E), Lillestrøm, 13. mars kl. 10:00-18:00
Ungdomsbedrift:
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 webside

JA

NEI

Vi vil delta i konkurransen om beste forretningsplan

JA

NEI

Vi vil delta i konkurransen om beste reklamefilm

JA

NEI

Vi vil delta i konkurransen om beste brosjyre

JA

NEI

Vi vil delta i konkurransen energidesignprisen

JA

NEI

Vi vil delta i konkurransen om beste innovative vare

JA

NEI

Vi vil delta i konkurransen om beste innovative tjeneste

JA

NEI

Vi vil delta i konkurransen om beste yrkesfaglige bedrift

JA

NEI

Vi vil delta i konkurransen om HR-/IA-prisen

JA

NEI

Vi vil delta i konkurransen om beste regnskap

JA

NEI

Vi vil delta i konkurransen om størst verdiskapingspotensial

JA

NEI

Vi vil delta i konkurransen om EWB-prisen

JA

NEI

Vi vil delta i konkurranse om beste Ungdomsbedrift

JA

NEI

Alle som deltar på messen er med i konkurransene beste utstilling, beste sosiale
entreprenørskap, beste markedsførings- og salgsteam og beste selger.
Påmeldingsskjema sendes senest 14. desember til:
Ungt Entreprenørskap Akershus, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo,
eller telefaks nr.: 22 05 58 88, eller e-post: athina@ue.no

EXPO

Se mulighetene og gjør noe med dem

