Invitasjon til deltagelse
I
Telemarksmesteskapet for Studentbedrifter 2015
Tid: tirsdag 5.mai 2015
Sted: Høgskolen i Telemark, studiested Bø klokken 10.00 – 16.00 (rigging fra kl. 08.30)
Påmeldingsfrist:
fredag 10.april klokken 24.00
Kontaktperson:
Are Rasmussen, Ungt Entreprenørskap Telemark
are.rasmussen@ue.no, mobil: 95 41 89 47

Telemarksmesterskapet (TM) er en salgs, og markedsføringsarena for studentbedrifter samt
konkurranse med kvalifisering for deltagelse i NM for Studentbedrift. 5 bedrifter skal
kvalifisere seg for deltagelse i NM som finner sted i Oslo 3. og 4. Juni.
I år så skal mesterskapet arrangeres på høgskolens studiested i Bø, og mesterskapet er en
del av Innovasjonsdagene i Telemark som arrangeres 4. og 5. mai i Bø.

Frister:
I forbindelse med mesterskapet er det 3 frister som det er verdt å merke seg:
10.april: Påmeldingsfrist til mesterskapet på mail til Are Rasmussen med oversikt over
bedriftens navn og navn på studentene som skal delta. Alle bedrifter deltar automatisk i alle
de 4 kategoriene i mesterskapet
17.april: Frist innsending forretningsplan og handlingsplan for IA til Are Rasmussen
30.april klokken 13.00: Frist innsending presentasjoner til Runar Gundersen:
runar.gundersen@hit.no
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Program:
08.30 – 10.00:
10.00:
10.15:

11.00 – 14.30:
14.30 – 15.00:
15.00:
15.15:
16.00:

rigging og klargjøring
Offisiell åpning av TM i auditorium A.O.Vinje
Ordfører Olav Kasland og Dekan Tone Jøran Oredalen.
"2 minutes to convince"
Studentbedriftene presenterer sine prosjekter for jury og publikum
Bemanning av stands, presentasjon for dommere og publikum.
Panelintervju
Nedrigging
«Stå på videre» ved Kim Kristian Humborstad, Swipe A/S
Seiersseremoni Telemarksmesterskap: Hvem representerer Telemark i
NM?
Vel hjem

UE Telemark er arrangementsansvarlig, og all relevant informasjon vil bli lagt ut på våre
hjemmesider www.ue.no/kalender.
Se også www.innovasjonsdagene-telemark.no

Konkurranseregler:
Presentasjon – to minutter til å overbevise: Alle studentbedriftene skal presentere seg for publikum i
auditorium A.O. Vinje. Merk frist innsending presentasjoner! Hver bedrift har inntil 2 minutter til sin
presentasjon
Forretningsplan – Alle skal sende inn forretningsplan! Den skal være på inntil 15 sider inkl. evt. vedlegg og skal
sendes til Are Rasmussen innen 17/4 klokken 24.00
Handlingsplan – Alle som har inngått IA – avtale skal sende inn sin mål – og handlingsplan til Are Rasmussen
innen 17/4 klokken 24.00
Stand / visningsplass: Alle bedriftene vil få tildelt et golvareal på 2x2 m, samt strømtilkobling. Merk at
bedriftene må ta med seg alt av utstyr de trenger til sin stand! Formålet med visningsplassen / standen, er at
denne skal være en møteplass mellom bedriften og publikum og dommere, og presentere og synliggjøre
bedriften på en god måte
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Kategoriene:

Beste Studentbedrift
Hvordan fremstår bedriften ut fra en helhetsvurdering?


Er markedsbehovet analysert, konkludert, og implementert i strategiplanen?



Dekker bedriftens forretningside et behov i markedet som bidrar til økonomisk, kulturell og/eller sosial
verdiskaping?



Kan bedriften på sikt gi verdiskapning til eiere og interessenter, og/eller har bedriften betydning for
enkeltpersoners og gruppers livsvilkår?



Fremstår bedriften troverdig med ambisiøse og gjennomførbare mål?



Har bedriften identifisert, utnyttet og utviklet sitt nettverk i prosessen?



Viser deltakerne i bedriften vilje og evne til gjennomføring?

Konkurransen er tredelt:
1. Presentasjon for publikum: to minutter til å overbevise
2. vurdering av innsendt forretningsplan
3. Eget panelintervju og intervju ved stand: Panelintervjuet vil foregå i et eget rom hvor juryen med
utgangspunkt i forretningsplanen vil fokusere på drift, måloppnåelse, læring, markedsvurderinger mm.
Panelintervjuet vil vare i underkant av 10 minutter og bedriftene vil få et eget program for intervjuene
på selve konkurransedagen
Premiering Beste Studentbedrift:
1. pris: Delta på NM 2015 + gavesjekk på 3000 kroner
2. pris: Delta på NM 2015 + gavesjekk på 2000 kroner
3. pris: Gavesjekk på 1000 kroner

Beste profilering
I denne kategoriene fokuseres det på hvordan bedriften profilerer seg med vekt på følgende:
Hvordan fremstår bedriftens profilering ut fra en helhetsvurdering?


I hvilken grad studentbedriftens profilering er synliggjort i forretningsplanen



Hvilke virkemidler for profilering bedriften har benyttet, og begrunnelse for valg av virkemidlene



Hvorvidt profileringen bygger opp under og forsterker bedriftens forretningside
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Premiering Beste profilering:
1. pris: Delta på NM 2015 + gavesjekk på 3000 kroner
2 pris: Gavesjekk på 2000 kroner
3. pris: Gavesjekk på 1000 kroner

Beste Innovasjon
I denne kategorien blir det innovative ved et produkt eller en tjeneste belønnet.
Det legges vekt på følgende momenter:
Har studentbedriften arbeidet med et nyskapende konsept med høy innovasjonsgrad
•Er det sansynliggjort et stort markedspotensiale for konseptet?
•Er mulige partnere i verdikjeden identifisert? Hvilke kriterier legges til grunn for å velge dem?
•Er risikoaspektene identifisert og tilstrekkelig vurdert?
Premiering Beste Innovasjon
1. pris: Delta på NM 2015 + gavesjekk på 3000 kroner
2 pris: Gavesjekk på 2000 kroner
3. pris: Gavesjekk på 1000 kroner

Beste HR – Bedrift
I denne kategorien fokuseres det på HR – arbeidet i bedriften, og IA – arbeidet vektlegges som en del av dette.
I kategorien vektlegges følgende


Innsendt handlingsplan for inkluderende arbeidsliv



Synliggjøring av arbeid med forebygging og oppfølging av fravær



Tiltak i bedriften for å sikre trivsel og godt arbeidsmiljø



Arbeid med mål og oppfølging av medarbeiders prestasjoner, individuell motivasjon

Premiering Beste HR – bedrift
1. pris: Delta på NM 2015 + gavesjekk på 3000 kroner
2 pris: Gavesjekk på 2000 kroner
3. pris: Gavesjekk på 1000 kroner

www.ue.no
Copyright © UE Forlag

