Påmeldt nr

Navn på UB

Antall ansatte

Forretningsidè

Navn daglig leder

North of Norway designer og selger nordiske klær til alle interesserte mellom
10 til 30 år innen året er omme.
Ingvild Sørhaug

1
2

North of Norway UB
WiiTired UB

4
4

3

ID UB

8

Vår ide er å aktivisere de eldre med Nintendo WII.
ID-UB's virksomhet består i å utvikle et id-kort/oblat, for å hjelpe lærlinger i
Nordland til å få de samme transportrabattene som studenter. Disse
rabattene har de krav på, og vi vil gjøre det lettere for dem.

Epost daglig leder

Vegard Markussen

ingvild.sorhaug@gmail.com
vegardmarkussen@mail.com

Malin Utne Walsøe

malin.walsoe@gmail.com

4

SeaSaver UB

6

Sea Saver UB skal lage et sikkerhetssystem som skal gjøre det lettere å spore
savnede til havs ved hjelp av GPS sporing.
Marius Larsen

5

Kvalomenalt UB

13

Markedsføring og salg av kvalprodukter

Anneli Ulriksen

6

Kinokiosken UB

8

Kioskdrift med underholdning og aktiviteter

Alice Johansen

amj_97@hotmail.com

7

Pizzasax UB

4

Vi skal selge pizza saks til personer mellom 16-50 år i Vesterålen Målet er å
selge 250 pizza sakser dette skoleåret.

Amalie Harjo

amalieharjo97@gmail.com

Henning Bergesen

henningrb_hotmail.com

Magnus Antonsen

magnus‐antonsen@hotmail.com

Epost bedrift

Seasaver@live.com
Kvalomenaltub@outlook.com

8

Moods of catering UB

5

Produksjon av varer og tjenester innenfor matindustrien. -Catering
virksomhet -Produktutvikling -Tjensteytelser

9

Smak og behag UB

10

Utprøving/testing og produksjon av bakst og formingsprodukter.

10

Easy Skiing UB

4

Vi skal utvikle og selge et produkt som gjør skigåing enklere for barn.

Marte Pedersen

martepeders1@gmail.com

EasyskiingUB@hotmail.com

11

Full fokus UB

3

Vi skal lage og selge reklame-, og fototjenester

Lisa Karlsen

Lisa@full‐fokus.com

kontakt@full-fokus.com

post@mediaexport.net

12

Media Export UB

5

Media Export skal drive med reklametjenester, fotografering og design til
kunder i Vesterålen. Etterhvert skal vi få laget en nettside til vårt eget
reklamebyrå.

Pia‐Elise Solvik Dahl

Piaelise@mediaexport.net

13

Rett på saks UB

8

Vi skal drive frisørsalong og tilby studentrabatt til skolenes elever.

Ida Isaksen

idabene@hotmail.com

14

Potetriddere på Trehester UB

8

Salg av ved, mandel potet, julekranser, og strigle kurs.

Olav Johansen

olav89@hotmail.com

sunniva.skarheim1@gmail.com

Vi er et forlag med 10 ansatte. Vi skal produsere og markedsføre en bok som inneholder en
samling med leker og aktiviteter for alle aldre.

Tora L. Olsen

toracoas@gmail.com

activepagesub@gmail.com

15

Active Pages
Sum antall deltakere

5
95

Følg og

på www.facebook.com/ubp.vesteralen

Følg og

på www.facebook.com/uenordland

Ungdomsbedriftene kan møte fra kl 09:00 for rigging av stand og innlevering av reklamefilm.
Vesterålen Vintermesse er åpen for publikum mellom kl 11:00 og 14:00.
Premiering av Beste Stand, Beste kvinnelige og mannlige selger, Elevenes Beste Stand, Beste IA-Bedrift, Beste Reklamefilm fra kl 14:15

Kontakt også UB‐PARK Vesterålen på:
E‐post: Kjartan.Eilertsen@nfk.no
telefon: 901 36 301

