KONKURRANSE OG PÅMELDING
GRÜNDEREXPO 2015,

AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER
”Se mulighetene og gjør noe med dem”

MESSEN ER ÅPEN OG GRATIS FOR ALLE!
STED: NORGES VAREMESSE, HALL E
DATO: TIRSDAG 10. MARS 2015
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KONKURRANSE OG PÅMELDING TIL GRÜNDEREXPO

GründerExpo 2015

KONKURRANSEOVERSIKT OG KRITERIER

GründerExpo er Akershusmesterskap for
elev- og ungdomsbedrifter. Arrangementet
er for elever fra ungdoms - og videregående
skole som har etablert en bedrift i løpet av
skole året. Arrangementet er åpent for alle og
det holdes på Norges Varemesse, Lillestrøm
tirsdag 10. mars 2015.

Det konkurreres i følgende klasser:
1. Beste logo
2. Beste reklamefilm
3. Beste markedsføring
4. Beste utstilling
5. Beste selger
6. Beste nyskapende vare
7. Beste nyskapende tjeneste
8. Gastronomiprisen
9. Kulturprisen for sal og scene
10. Beste sosiale entreprenører
11. Beste Elevbedrift

Alle er automatisk med på konkurransene 3, 4
og 5 når de deltar fysisk på GründerExpo.
Elevbedriften (EB) må være registrert hos oss
for å kunne ta i mot premie på GründerExpo.
Dette er skolen eller elevbedriftens ansvar.
Det er viktig å registrere EB-en for det gir
bedriften rett til å tjene penger uten å skatte
av det grunnet avtalen UE har med skatteetaten. Registreringen gjennomføres på
www.ue.no, hvis dere ikke har gjort det
allerede.
Å registrere seg på www.ue.no er ikke det
samme som å melde seg på GründerExpo
2015. Dette gjøres hver for seg.
Fristen for å melde seg på er 13. februar 2015.
Det er gratis å melde seg på, og skolen
bestemmer selv hvor mange EB-er de vil ha
med på messa. Møter ikke EB-en opp på selve
arrangementet så vil vi pålegge dem en
faktura på kr 300 som skal dekke kostnaden
for plass av ubrukt stand.

Hovedsamarbeidspartnere
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ikke gammelt
fra fransk entrer (gå inn), fra engelsk enter (gå inn)
fra fransk prendre (ta) entreprendre = ta på seg, ta fatt på
suffix (norrønt: skapr: beskaffenhet), evne
ENTREPRENØRSKAP (etter engelsk entrepreneurship): initiativ og evne til å skape ny næringsvirksomhet (bokmålsordboka)
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Hvordan melder jeg på elevbedriften?
Daglig leder eller HR/Personalansvarlig bør
være den som har ansvar for å melde inn
bedriften. Det er viktig å lese
konkurransekriteriene nøye slik at dere vet hva
som skal være med.
Det er elekstronisk påmelding.
Her er linken: https://ue2.wufoo.com/forms/
eb-pamelding-til-granderexpo-2015/
Påmeldingsfristen er fredag 13. februar 2015.

Andre steder man kan finne linken:

KONKURRANSEOVERSIKT OG KRITERIER

• Sendt til din lærer, som legger det ut på
skolens kommunikasjonsarena.
• www.ue.no/Akershus/Kalender/GrunderExpo-2015
• Ungt Entreprenørskap Akershus sin
facebook side.
• Send epost til sofie.aslaksen@ue.no.
så sender hun deg linken.

Kontakt:
Er det noe du lurer på kan du kontakte
Ann Christin Holtet, mob 418 06 182.
Epost: ann.christin.holtet@ue.no
Du kan også sende epost til sofie.aslaksen@
ue.no.
All post og pakker sendes til postboksen:
UE Akershus,
PB 1200 Sentrum, O1O7 Oslo
Besøksadressen er Schweigaardsgate 12,
0185 Oslo. Ta heisen til 5.etg. På Galleriet/Oslo
bussterminal.
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Konkurranseoversikt og kriterier

1. Beste logo

Få det gjort EB fra Aursmoen skole u.trinn fikk
første plassen for beste logo i 2013

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 forminskning.
• Generelt inntrykk av logoen.

Logoheftet sendes innen 13. februar 2015.
Premien deles ut under åpningssermonien på GründerExpo.
Hva skal sendes inn?
Logoheftet må sendes inn i tre eksemplarer til
Ungt Entreprenørskap (UE) Akershus innen
fristen 13. februar 2015 .
Logohefte må inneholde:
1. Skriftlig (ca 50 - 200 ord) redegjørelse for
sammenhengen mellom elevbedriftens 		
logo og forretningsidè.

Wenche's Hjemmelagde EB fra Landøya ungdomsskole fikk andre plass i konkurransen "Beste logo"
2013

2. Bilde/illustrasjon av logoen i både svart/
hvit og i farger.
3. Et lite eksemplar av logoen fordi den skal
egne seg til både forstørring og
forminsking (ca A4 ark).
Post og pakker sendes til postboksen:
UE Akershus,
PB 1200 Sentrum, O1O7 Oslo

Makronpikene EB fra Bråte skole u.trinn fikk tredje plasse
for Beste logo i 2013
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Alle kan være med på konkurransen. Det deles ut 1, 2 og 3. plass i kategorien beste logo.
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2. Beste reklamefilm
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av reklamefilmen ut fra
følgende kriterier:
• Reklamenfilmen skal være interessevekker.
• Reklamefilmen skal ha et budskap, definert målgruppe og bidra til salg.
• Reklamefilmen skal være innenfor tidsintervallet 20 sekunder til 1 minutt.
Alle kan være med på konkurransen. Det deles ut 1., 2., og 3. plass i kategorien beste
reklamefilm. En CD eller minnebrikke med reklamefilmen sendes innen 13. februar 2015
slik at juryen skal få tid til å kåre vinnerne. Premien deles ut under åpningssermonien på
GründerExpo.
Hva skal sendes inn?
Reklamefilmen må sendes inn i to eksemplar med en kort beskrivelse om budskapet til
filmen og to setninger om hvem målgruppen er. Husk å lagre filmen i for eks avi, vob,
quicktime, windows. Vi tar imot kun ferdige filer. Send CD eller minnebrikke til UE
Akershus.		
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Post og pakker sendes til postboksen:
UE Akershus,
PB 1200 Sentrum, O1O7 Oslo

3. Beste markedsføring
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens samlede
markedsføringsprofil og vil spesielt vurdere:
• Virkemidlene som bedriften har benyttet og bedriftens begrunnelse for valg av 		
virkemidlene.
• Hvordan bedriften har nådd ut til kundene/målgruppen.
• Hvordan bedriften har gjennomført markedsføringen av bedriften.
Alle som er påmeldt og deltar på GründerExpo er automatisk med på konkurransen
beste markedsføring som kåres på bakgrunn av presentasjon ved elevbedriftens stand.
Det deles ut 1., 2., og 3. plass i kategorien beste markedsføring.
Eksempler på markedsføringsaktiviteteter kan være: brosjyre, flygeblad, sosiale medier,
bedriftens nettsted, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende
virksomhet, kampanje, profilering på messer og reklame etc.
Det er ikke meningen at elevbedriften nødvendigvis skal benyttet seg av alle disse
virkemidlene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.

KONKURRANSE OG PÅMELDING TIL GRÜNDEREXPO
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4. Beste utstilling
Kåres på bakgrunn av presentasjon ved elevbedriftens stand.
Juryen vil spesielt vektlegge følgende kriterier:
• Utstillingen i sin estetiske utforming og som informasjonskilde.
• Utstillingen i forhold til bedriftens virksomhet.
• Salgs - og presentasjonsteknikk, samt produktkunnskap hos utstillerne.

Sukkerpikene EB fra Alværn ungdomsskole fikk andre plass
i konkurransen beste sosiale entreprenører og beste selger
i 2013. Jentene kom videre til Region-Øst messe på Gjøvik.

Sara L. Hansson Lier fra Bånd It EB vant prisen for beste
selger.

5. Beste selger
Kåres på bakgrunn av presentasjon ved elevbedriftens stand.
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.

Dette er en individuell konkurranse for alle som deltar (automatisk påmelding) på
GründerExpo. Det er kun én jente og én gutt som kan vinne i denne kategorien.
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Alle som er påmeldt og deltar på GründerExpo er automatisk med på konkurransen
beste utstilling. Det deles ut 1., 2., og 3. plass i kategorien beste utstilling.
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6. Beste nyskapende vare
Kåres på bakgrunn av presentasjon ved elevbedriftens stand.
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• Hvordan oppstod ideen?
• Er det behov for varen på markedet?
• Er det noe ved varen som er nyskapende? Er det egen idé?
Elevbedrifter som selger en nyskapende vare kan melde seg på konkurransen.
Det deles ut 1., 2., og 3. plass i kategorien beste nyskapende vare.

7. Beste nyskapende tjeneste

Flååboard EB fra Gjerdrum ungdsomsskole ble
nest beste Elevbedrift i 2013
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Kåres på bakgrunn av presentasjon ved elevbedriftens stand.
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• Hvordan oppstod ideen?
• Er det behov for tjenesten på markedet?
• Er det noe ved tjenesten som er nyskapende? Er det egen idé?
Elevbedrifter som selger en nyskapende tjeneste kan melde seg på konkurransen.
Det deles ut 1., 2., og 3. plass i kategorien beste nyskapende tjeneste.

8. Gastronomiprisen
Kåres på bakgrunn av presentasjon ved elevbedriftens stand.
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• Hvordan oppstod ideen og hvem er målgruppen?
• Vurdering av råvarekombinasjon og produktkvalitet. Kreativ sammensetting av råvarer.
• Vurdering av smak, estetisk utforming av produkt og innpakning.
Elevbedrifter som tilbyr mat/matproduksjon og søtsaker kan melde seg på
Gastronomiprisen. Det deles ut 1., 2., og 3. plass i kategorien gastronomiprisen.

KONKURRANSE OG PÅMELDING TIL GRÜNDEREXPO
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9. Kulturprisen for sal og scene
Kåres på bakgrunn av elevbedriftens 10-minutters presentasjon av stykket/oppsettet.
Elevbedriften bruker hovedscenen.
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
Skape:
• Scenetiske produksjoner omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som 		
bærende elementer.
• Arbeid med regi, koreografi, scenografi, kostymer, sminke er en del av den skapende
prosessen.
Formidle:
• Stykket/oppsettet omfatter presentasjon av scenisk produksjon, der målet er de gode
møtene mellom aktører og publikum.
• Stykket/oppsettet innbefatter kommunikasjon og samspill, presentasjonsform med
publikum.
• Bruk av ulike kunstneriske virkemidler i stykket/oppsettet.

10. Beste sosiale entreprenør
Sosialt entreprenørskap er motivert av å finne nye løsninger på sosiale problemer.
En sosial entreprenør bruker virkemidlene fra forretningsverden for å løse det sosiale
problemet. Målet til en sosial entreprenør er ikke først og fremst å tjene mye penger, men
ofte blir ordene dobbelt bunnlinje og sosial avkastning brukt om måloppnåelse.
Prisen tildeles en bedrift som ønsker å løse et sosialt problem gjennom sin Elevbedrift.
Kåres på bakgrunn av elevenes kunnskap om sosialt entreprenørskap ved elevbedriftens
stand.
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• Har elevbedriften et klart definert sosialt problem som de ønsker å løse?
Det kan være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende.
• Har elevbedriften en nyskapende løsning og skaper de begeistring for sitt arbeid?
• Har elevbedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs fokus på sosiale endringer,
resultater og økonomisk overskudd for å klare å drifte bedriften.
Elevbedrifter som ønsker å løse et sosialt problem gjennom sin elevbedrift kan melde seg
på konkurransen. Det deles ut 1., 2., og 3. plass i konkurransen beste sosiale entreprenører.
Alle tre vinnerene får mulighet til å delta på Region Øst-messe for Elevbedrifter 3. juni
2015.

KONKURRANSEOVERSIKT OG KRITERIER

Elevbedrifter som har valgfaget sal og scene kan melde seg på konkurransen. Det blir
kåret én vinner i kategorien.
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Bånd It EB fra Aursmoen skole, u-trinn første plassen for beste sosiale entreprenører og beste Elevbedrift i 2013

11. Beste elevbedrift
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Intervjuet vil bli gjennomført på standen. Det skal være en samtale mellom elevbedriften og juryen. Elevene har muligheten til å utdype seg mer om det å etabalere og drifte
elevbedriften sin. Det er elevene som må holde samtalen i gang.
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier.
• Kunnskap og forståelse for personlig utvikling.
• Kunnskap og forståelse om samarbeid i gruppen.
• Kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift fungerer.
• Kunnskap og forståelse av bedriftens visuelle profil.
• Kunnskap og forståelse for salg, og fortjeneste på vare og tjeneste.
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier under 3-minutters presentasjon:
• Produktkunnskap (hva kan elevene fortelle om produktet/tjenesten sin?).
• Markedsføring (hvordan har elevbedriften markedsført seg?).
• Lagånd (hvordan jobber elevene sammen?).
• Prosesskunnskap (fra idéutvikling, produksjon, salg og gjennomføring).
Dere skal lage en 3-minutter lang presentasjon. Her er det viktig å øve på hva man skal si
og holde seg til tiden. Dere velger selv hvordan dere ønsker å holde presentasjonen.
Benytter dere powerpoint presentasjon skal dette sendes til sofie.aslaksen@ue.no per
epost innen 2. mars 2015, kan også sendes per post.
Juryen har ikke tid til å lese, de ønsker å høre på hva dere har å si. En powerpoint
presentasjon er ment å forsterke budskapet til elevbedriften. Vi anbefaler maks 5 sider.
Hver skole kan nominerer to elevbedrifter til konkurransen. Det er skolen eller ansvarlig
lærer som bestemmer hvem som får presentere og kan avgjøres ved en skolemesse.
Det deles ut 1., 2., og 3. plass i konkurransen beste elevbedrift. Alle tre vinnerene får
mulighet til å delta på Region Øst messe for Elevbedrift 3.juni 2015 på Inspiria Science
Center, Sarpsborg.

KONKURRANSE OG PÅMELDING TIL GRÜNDEREXPO
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Sjekkliste
Frist for å melde seg på GründerExpo er 13.februar 2015

Hvem kan delta

Krav til innsending

Kryss av for
påmelding

1. Beste logo

Alle elevbedrifter.

Tre eksemplarer av logohefte
innen 13. februar 2015.

2. Beste reklamefim

Alle elevbedrifter.

To eksemplar av reklamefilmen,
samt skriftlig redgjørelse om
budskapet. Sendes innen 13.
februar 2015.

3. Beste markedsføring

Alle elevbedrifter er automatisk
med i konkurransen.

Bedømmes på stand under
GründerExpo.

x

4. Beste selger

Individuell konkurranse for alle
som deltar på GründerExpo.

Bedømmes på stand under
GründerExpo.

x

Alle elevbedrifter er automatisk
med i konkurransen.

Bedømmes på stand under
GründerExpo.

x

6. Beste nyskapende vare Alle elevbedrifter som selger en
vare.

Bedømmes på stand under
GründerExpo.

7. Beste nyskapende
tjeneste

Alle elevbedrifter som selger en
tjeneste.

Bedømmes på stand under
GründerExpo.

8. Gastronomiprisen

Elevbedrifter som jobber med
produksjon av mat/matproduksjon
eller søtsaker. Alle elevbedrifter.

Bedømmes på stand under
GründerExpo.

9. Kulturprisen for sal og
scene

Elevbedrifter som har valgfaget sal Bedømmes under presentasjon
og scene.
på scenen.

10. Beste sosiale
entreprenører

Alle elevbedrifter som driver med
sosialt entreprenørskap.
Det kan være forebyggende,
utviklende, aktivitetsskapende og
samfunnsbyggende.

11. Beste elevbedrift

Hver skole kan nominere to
Bedømmes under presentasjon
elevbedrifter hver til konkurransen. og på stand.
Det er skolen eller ansvarlig lærer
som avgjør hvem som skal delta.
Powerpoint presentasjonen
leveres innen 2. mars 2015.

Alle er automatisk med i
konkurransen.
5. Beste utstilling

Bedømmes på stand under
GründerExpo.

KONKURRANSEOVERSIKT OG KRITERIER

Konkurranse
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Teknisk info om stand
Alle stands har tilgang til strøm:
• 500 W strøm til hver stand med en dobbel stikkontakt
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. Dere har selv
ansvar for hvordan og hva dere skal fylle utstillingen med.

KONKURRANSEOVERSIKT OG KRITERIER

Dere kan ikke:
• Flytte vegger.
• 0,96 meter som er uten sidevegg, men med drager kan ikke dekkes for med
hengende eller stående gjenstander pga utstillingsnaboer på hver side. Dere kan
ødelegge hverandres utstilling.
• Dere kan ikke ta med levende dyr pga allergi.

KONKURRANSE OG PÅMELDING TIL GRÜNDEREXPO
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Beste logo
1. Simply Sweet EB, Ramstad u.skole.
2. Funny Breakfast EB, Stav u.skole
3. Morgenfuglene EB, Alværn u.skole

Beste sosiale entreprenører
1. Ompalompane EB, Bingsfoss EB
2. Sommerfuglene EB, Aursmoen u.trinn
3. Fleksi EB, Stav u.skole

Beste reklamefilm
1. Eggformerne EB, Solvang u.skole
2. Sommerfuglene EB, Aursmoen u.trinn
3. Flexi EB, Stav u.skole

Beste Elevbedrift
1. Sommerfuglene EB, Aursmoen u.trinn
2. Stjernebakst, Landøya u.skole
3. Ompalompane, Bingsfoss u.skole

Beste markedsføring
1. Ompalompane EB, Bingsfoss u.skole
2. Sommerfuglene EB, Aursmoen u.trinn
3. Barnevakten EB, Ramstad u.skole

Elevbedrifter som representerte
Akershus under Region Øst messen
i Oslo 27.mai:
- Sommerfuglene EB, Aursmoen u.trinn
- Ompalompane, Bingsfoss u.skole
- Superflex EB, Torstad u.skole
- Fleksi EB, Stav u.skole

Beste selger individuelt
1. Silje Lindberg, Colour Soup EB, Bjørkelangen
1. Lars Magnus Lappen, Superflex EB, Torstad
u.skole
Beste utstilling
1. Sommerfuglene EB, Aursmoen u.trinn
2. Nybakt EB, Landøya u.skole
3. Superflex EB, Torstad u.skole
Beste nyskapende vare/tjeneste
1. Fleksi EB, Stav u.skole
2. Ramorama EB, Gjerdrum u.skole
3. Mellomleggspapir EB, Solvang u.skole

Silje Lindberg og Lars Magnus Lappen ble årets beste selger.

Gastronomiprisen
1. Rett fra sjøen EB, Landøya u.skole
2. Nybakt EB, Landøya u.skole
3. Barnas hjemmelagde, Vesong u.skole

Gastronomiprisen ble delt ut for aller første gang.

KONKURRANSEOVERSIKT OG KRITERIER

Vinnerne fra GründerExpo 2014
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UTSTILLINGSOVERSIKT
KONKURRANSEOVERSIKT OG KRITERIER
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MESSEOMRÅDE
= infodisk

UTSTILLINGSOVERSIKT
KONKURRANSEOVERSIKT OG KRITERIER

Rom 1 og 2: Presentasjoner
Rom 3: Jury Elevbedrift
Rom 4 og 5: Jury Ungdomsbedrift
Rom 6: Lærerrom
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Spørsmål og svar
Om mesterskapet og arrangementet

Melde seg av arrangementet GründerExpo
• Tirsdag 24. februar 2015 er siste mulighet for å melde seg av GründerExpo.
Dere må ringe til Sofie R. Aslaksen på mobil 994 19 320. Det er viktig at dette formidles
direkte med Sofie for da kan hun fjerne dere fra systemet med en gang. Vi fakturerer kr 300
dersom dere ikke sier i fra.

Forberedelser
• Adressen hvor arrangementet skal holdes:
Norges Varemesse på Lillestrøm. Messeveien 8, 2004 Lillestrøm.
Telefon +47 66 93 91 00

• Hovedansvarlig for arrangementet:

KONKURRANSEOVERSIKT OG KRITERIER

- GründerExpo og Ungdomsbedrifter:
		
Petter Skotland, mob 901 92 256, epost: petter.skotland@ue.no.
- Elevbedrifter:
		
Ann Christin Holtet, mob 418 06 182, epost: ann.christin.holtet@ue.no.

• Holder Ungt Entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv?
Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres. Dere får tildelt ett
område hvor denne standen skal settes opp. Det får dere vite på selve arrangementdagen.
Les mer om "Teknisk info om stand".

• Har Ungt Entreprenørskap rekvisitter, lys, skjøtledning osv som vi kan bruke på 		
standen?

Dere får en skjøteledning som blir lagt ut i standen. 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. Husk parkeringsautomat. Det koster 100,- for en dag.
Dere kan kjøre til hall E sin garasje for å rigge av først. Det er på baksiden av hall E bygningen.

• Rigging av stand mandag 9. mars
Fra klokken 15:00 - 21:00 er det mulig å rigge opp stand dagen før arrangementet. Det tar
ofte lengre tid å sette opp stand en det man tror. Ikke legg igjen dyre stereoanlegg, PC-er,
produkter eller generelt det som er lett å stjele over natten.
Elevbedrifter fra ungdomskole må ta med seg foreldre/foresatte hvis de ønsker å rigge opp
utstillingen denne dagen. UE Akershus eller Norges Varemesse kan ikke passe på eller være
ansvarlig for elever som ikke har med seg lærere eller foreldre/foresatte.

KONKURRANSE OG PÅMELDING TIL GRÜNDEREXPO
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Arrangementsdagen
• Rigging av stand tirsdag 10. mars
Fra klokken 08:00 - 09:45 på selve arrangement dagen er det satt opp tid til å rigging av stand. 		
Hør med ansvarlig lærer på skolen for hvordan dere kommer dere til Norges Varemesse.

• Hva skjer hvis vi ikke møter opp på selve arrangementet?
Dere vil da få en faktura på 300 kr som sendes til bedriften med kopi til skolens rektor.
Kanselering er to uker før arrangementdagen. Ring Sofie R. Aslaksen.

• Kan vi invitere folk vi kjenner til å komme å se på?
Ja, selvfølgelig. Spre arrangementet på Facebook, Twitter, Instagram etc. Dere kan inviter
familie, mentor, veileder, venner og bekjente til å komme. Det er gratis inngang og det er mye 		
kult man kan kjøpe av utstillerne.

• Er det en bankautomat der som fungerer?
Ikke alltid!!! Noen ganger går den tomt for penger.
Det er best å ta med cash. Kun noen få bedrifter har betalingsautomat.
Bilder som blir tatt under GründerExpo bruker UE til å profilere arrangementet og organisasjonen.
Bildene legges ut på nettsiden, på sosiale medier og det blir sendt til avisene. Det er lov til å si NEI,
men du har selv ansvaret for å si i fra til fotografen.

• Åpning av messen
Starter klokken 10.00 for alle og foregår på hovedscenen i Hall E.
Alle skal være der. Vi stenger dørene til Hall E under åpningen av GründerExpo.

• Nedrigg for Elevbedrifter
Dere kan starte nedrigging ca. klokken 13:45. Det er ikke lov å forlate området og/eller rigge ned 		
før dette klokkeslett. Alt standmateriell som dere har tatt med kastes i containere. Hva skjer hvis vi
rigger av før? Dere vil da få en faktura på 300 kr som sendes til bedriften med kopi til skolens rektor.

		
• Nedrigg for Ungdomsbedrifter

Dere kan starte nedrigging ca. klokken 15:30. Det er ikke lov å forlate området og/eller rigge ned 		
før dette klokkeslett. Alt standmateriell som dere har tatt med kastes i containere. Hva skjer hvis vi
rigger av før? Det vil da få en faktura 300 kr som sendes til bedriften med kopi til skolens rektor.

• Når slutter det? Når er premieutdelingen?
For elevbedrifter er premieutdeling fra klokken 14.00 - 15.00.
Dere kan fortsette å rydde etter premeieutdelingen. NB: pass på at du/dere ikke legger fra deg/dere
verdisaker ubevoktet, da det kan bli stjålet. Ta det med når du/dere skal til premiutdelingen.
For ungdomsbedrifter er premieutdelingen fra klokken 16.00 - 17.00.
Dere kan fortsette å rydde etter premeieutdelingen. NB: pass på at du/dere ikke legger fra deg/dere
verdisaker ubevoktet, da det kan bli stjålet. Ta det med når du/dere skal til premiutdelingen.

KONKURRANSEOVERSIKT OG KRITERIER

• Jeg er reservert mot fotografering? Hva gjør jeg da?
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Stand/utstilling
• Hvordan bør standen/utstillingen vår se ut?
Vel, - det er altså helt opp til dere selv. Bruk kreativiteten og husk at dere som medarbeidere
er vel så viktige som det visuelle. Det er dere som skal stille ut og det er derfor dere som
bestemmer. Det er lurt å planlegge utstillingen.

• Vi vil henge opp bilder, plakater osv. på vår stand. Hvordan gjør vi det
dersom veggene er i hardplast?

Da bruker dere plakatkitt, dobbeltsidig tape eller gaffatape. Kan også bruke
kroker og fiskesnører. Det er ikke lov å lage hull som ødelegger veggene.

• Kan vi leie utstyr av Norges Varemesse?
Ja, men det er dyrt og dette må dere fikse selv. UE Akershus kan ikke innvolveres i dette.
Gå inn på www.messe.no, trykk på fanen “Om oss” og på høyre side finner dere “For arrangører
og utstillere”. Dere kan også ringe til Norges Varemesse.

• Finnes det strømuttak vi kan bruke?
Ja. Husk også å ta med skjøteledning selv i tilfelle dere trenger flere uttak enn et
strømuttak!

• Vi ønsker å bruke spotlight på vår stand. Hvordan får vi festet disse?
KONKURRANSEOVERSIKT OG KRITERIER

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. Det er ikke lov å spille høy musikk.
Videre er det heller ikke særlig festlig med en nabo som forsøker å trekke til seg kundene ved
hele tiden å snakke høyt i en mikrofon. Forsiktig bruk kan likevel være vellykket.

• Kan vi henge noe på side dragene på vår stand?
Side dragene på standen er de 0,96 meter på hver side som ikke har noe vegg. Her kan man
ikke henge opp noe pga utstillingsnaboen. Les side 18 i hefte.

• Læreren vår er veldig god til å selge. Har han/hun lov til å hjelpe oss å betjene 		
standen?
Nei!

• Må vi stå på standen hele dagen?
Standen må være betjent i hele konkurranseperioden. Når dere skal spise eller gjøre andre
nødvendig ærend, avløser dere hverandre. Deltakere i beste elevbedrift eller ungdomsbedrift
som skal presentere fra scenen legger en lapp i standen, hvor det står at dere er på
presentasjon.

• 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.

KONKURRANSE OG PÅMELDING TIL GRÜNDEREXPO
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• Kan vi legge fra oss sakene våre noe sted?
Det finnes en ubetjent garderobe der dere kan legge fra dere saker. Gjør eventuelt avtaler med 		
lærer eller foreldre. Ikke ta med verdisaker. UE Akershus og Norges Varemesse erstatter ikke noe.
Det som kan være lurt er å bygge en stand der dere har mulighet til å stue bort tingene deres. 		
Men ingen synlige jakker eller ryggsekker hvis det ikke er en del av utstillingen.

• Kan ting bli stjålet fra standen vår når vi ikke står der selv?
Ja, ikke legg igjen verdisaker som pc, jakker, lommebøker, mobil, produkter etc. Det går vakte 		
rundt, men området er stort at de har ikke kapasitet til å stå å passe på standen og tingene deres
hele tiden. Under åpningen/premieutdeling så er det spesielt viktig å ikke gå fra tingene sine.

UE Akershus og Norges Varemesse erstatter ikke verdisaker som blir stjålet 		
eller ødelagt under GründerExpo, dagen før og på selve arrangementet.

Konkurransen
• Hvordan fungerer selve bedømmingen?

I de konkurransene hvor det ikke er krav om at noe skal sendes inn på forhånd, vil juryen 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 får besøk av juryen, fordi alle automatisk er med i konkurransene beste selger, beste
utstilling og beste markedsføring. Det er allikevel deres ansvar å oppsøke juryene når de går rundt.

• Hvem er juryen i konkurransen?			
Ungt Entreprenørskap Akershus har håndplukket folk fra arbeids- og næringsliv til å være juryen, og
alle jurymedlemmene er spesielt utvalgt på bakgrunn av kompetanse og forståelse for den kategorien
de vurderer.

• 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 elevbedriften og ungdomsbedriften skal presentere seg på en scene. Må vi gjøre
det dersom vi ikke har lyst?

Elevbedriftene og Ungdomsbedriftene som har meldt seg på i konkurransen "Beste Elevbedrift" og
"Beste Ungdomsbedrift" må presentere på en scene for jurymedlemmene som skal bedømme
konkurransen. Dette er en del av kategoriens konkurransekriterier "Beste elevbedrift" og "Beste
Ungdomsbedrift".

KONKURRANSEOVERSIKT OG KRITERIER

Dette er litt avhengig av hvilken konkurranse vi snakker om. Noen konkurranser krever at du
sender inn materiell på forhånd (logo, reklamefilm, presentasjon). I slike konkurranser vil juryen 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.
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• 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. Les konkurransekriterien for
"Beste elevbedrift" eller "Beste Ungdomsbedrift". Der får dere litt tips, men det viktigste er å øve
på hva dere skal si. Dere skal selge ideen deres til juryen.

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 deles ut. Det deles ut 1., 2., og 3. plass
i alle kategorier, bortsett fra beste selger. Noen priser deles ut under åpningen og noen på
premieutdelingen på slutten av dagen.

• Blir alle vinnerne automatisk deltakere på Region øst messe for Elevbedrifter?
Nei. Alle tre vinnerne av konkurransen "Beste sosiale entreprenører" og alle tre vinnerne av
konkurransen "Beste Elevbedrift" kan delta på Region øst messe 3. juni 2015.

• Blir alle vinnerne automatisk deltakere i NM for Ungdomsbedrifter?
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Nei. Det er kun fem gullbilletter som blir delt ut. Det er første plassen av konkurransene:
- Beste HR/IA bedrift
- Størst verdiskapingspotensial
- Beste utstilling
- Beste innovative produkt
- Beste Ungdomsbedrift.

• 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 noen 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 hall E, hovedscenen. For EB er det klokken 14.00 - 15.00.
For UB er det klokken 16.00 - 17.00.

NB! Husk å lese heftet påmelding og konkurranseregler nøye før messen og ring
eller send en mail dersom du har spørsmål!

KONKURRANSE OG PÅMELDING TIL GRÜNDEREXPO
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Program GründerExpo 2015
Med forbehold om endringer

Mandag 09. mars
15.00 - 21.00		

Rigging av stand for de som ønsker å komme dagen før

08.00 - 09.45

Rigging av stand

09.30 - 10.00

Jurymøte

10.00 - 11.00		

Velkommen, og prisutdeling i forhåndsjuryerte klasser

11.00 – 16.00
			

Åpen utstilling
Juryen besøker dere på stand

11.15 – 14.00 		
			

Presentasjoner for deltakere til prisen beste Elevbedrift og beste
Ungdomsbedrift. Se opp for presentasjonstider.

13.45 - 15.30		

Vinnerne av de forskjellige kategoriene er klare

14.00 - 15.00
		
16.00 – 17.00

Prisutdeling ved hovedscene for Elevbedrifter.
Prisutdeling ved hovedscene for Ungdomsbedrifter.
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Tirsdag 10. mars - arrangement dagen

FRAMTID – SAMSPILL– SKAPERGLEDE
UE er etablert nasjonalt og i alle fylker og er
en del av et verdensomspennende nettverk gjennom
medlemskap i JA-YE Europe og
JA Worldwide.
Ungt Entreprenørskaps formål er – i samspill med
utdanningssystemet, næringslivet og
andre aktører – å:
• utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
• gi barn og unge forståelse for betydningen
av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
• fremme barn og unges samarbeidsevne
og ansvarsbevissthet
• gi forståelse for og kunnskap om etikk og
regler i nærings- og arbeidslivet
• styrke samhandlingen i lokalsamfunnet
mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
• stimulere til samarbeid over landegrensene
• inspirere til framtidig verdiskaping i en
sosial, kulturell og økonomisk sammenheng
Ungt Entreprenørskap Akershus sine
hovedsamarbeidspartnere er:
• Oslo Lufthavn
• Microsoft
• Norges Varemesse
• Akershus Fylkeskommune
• Nordea
• NAV
• Takeda Nycomed AS
• Thon Eiendom
• Innovasjon Norge
• Interreg Sverige-Norge
• NHO Oslo og Akershus
UE Akershus på facebook
Ungt Entreprenørskap Akershus

Samarbeidspartnere er:
• EnterCard
• Budstikka
• ASKO
• OREEC
• INNEOX
• Flytoget
• Skatt Øst
• NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
• Sparebank Østfold - Akershsus
• LO Oslo og Akershus
• Romerikes Blad
• Franzefoss
Støttespillere:
• Asker Næringsråd
• Innovasjon Gardemoen
• Follo Næringsråd
• Kjeller Innovasjon
• Asker Energi
• Scandec Systemer
• Diplom-Is
• Godaker Hatlo Tannteknikk
• Aurskog Sparebank
• Bærum Næringsråd
• Lillestrøm Banken
• Job Zone
• Asker og Bærum Vaktmesterkompani
• Fornebubanken
• Oslofjord Offshore Forum - OOF
• Business Innovation
• Lederrådgivning AS
Kommunemedlemmer:
22 av 22 kommuner i Akershus er medlem

UE Akershus på Twitter
@UE_Akershus

Ungt Entreprenørskap Akershus • Pb 1200 Sentrum • 0107 Oslo
Telefon 901 92 256 • akershus@ue.no • www.akershus.ue.no

