Ungt Entreprenørskap Akershus arrangerer Gründeridol for
ungdomsbedrifter i samarbeid med kjøpesenterne i Olav Thon gruppen.
Gjennom Gründeridol ønsker vi å sette fokus på ungdomsbedriftenes gode idèer i oppstartsfasen. Vi
ønsker å hjelpe ungdomsbedriftene videre i prosessen fra idè til produkt/tjeneste.

Påmeldingsfrist 13. oktober!

Hva er Gründeridol?
Gründeridol er en konkurranse der Akershus` beste forretningsidè blant ungdomsbedrifter kåres.
Konkurransen arrangeres i tre ulike regioner, der den beste bedriften fra hver region,
i tillegg til et stipend på 1500 kroner, vinner en dag med profesjonelle mentorer og veiledere.

Det er gratis å delta på Gründeridol!

Tid og sted:
Elever fra Follo
Thon Hotel Ski, 20. oktober, oppmøte fra kl 09.00
Elever fra Romerike
Strømmen Storsenter, senterkontoret, 24. oktober, oppmøte fra kl 09.00
Elever fra Asker og Bærum
Sandvika Storsenter, 5. etasje nye delen, 28. oktober, oppmøte fra kl 09.00
Nærmere beskjed om oppmøte vil komme når alle påmeldinger er registrert.

Kriterier for å delta:
Ungdomsbedriftene får maks 4 minutter til presentasjon av sin idé foran en jury på tre personer.
Det vil ikke bli mulighet for å koble elektroniske hjelpemidler til prosjektor.
Alle deltagende ungdomsbedrifter vil få kort tilbakemelding fra jury.

Juryen ser etter:
• Er det behov for varen/tjenesten i markedet?
• Er varen/tjenesten innovativ?
• Videreutvikling av produktet/tjenesten eventuelt nytt produkt/tjeneste
• Prosess fra idé til ferdig produkt
• Hvordan man kom på ideen
• Nyttiggjøring av nettverk
• Kommersialisering. Hvordan få produktet / tjenesten ut på markedet
• Bedriftens motivasjon

Finalen
Finalen finner sted 27. desember på Campus Kjeller, Lillestrøm.
Her deltar vinneren fra hver regionale Gründeridol.
Hver ungdomsbedrift får tildelt en mentor fra næringslivet.
Bedriften skal i løpet av dagen sammen med mentor gjennomgå,
analysere og videreutvikle bedriftens forretningsidé.
Til slutt skal de presentere resultatet i plenum.

Premie
Vinneren av finalen i Gründeridol får dekket reise til og opphold under en UB-messe i Europa

		
				TRYKK HER FOR Å MELDE DERE PÅ

