PROGRAM

NM for
Studentbedrifter
3.–4. juni 2015

Studentbedrift er en ut-av-bokaopplevelse. Det betyr ikke at praksis er
viktigere enn teori, men at teori omsatt i
praksis gir læring som virkelig setter spor
hos studentene. Gjennom samhandling
med næringslivet får de erfaringer, nettverk og kompetanse som det ikke går an
å lese seg til.
Tor Kåpvik
Fungerende administrerende direktør i UE Norge

Innovasjon Norge mener det er viktig
å bygge en sterk gründerkultur i Norge.
Da må vi ha de unge med på laget og
Studentbedrifter er svært viktig. Vi vil
være med å bygge en gründerkultur som
utnytter vår samlede kompetanse, og rette
den mot de behov som finnes i markedene, både nasjonalt og internasjonalt.
Anita Krohn Traaseth
Administrerende direktør i Innovasjon Norge

Vi er glade for igjen å kunne ønske
landets beste studentbedrifter velkommen til Næringslivets Hus. Norsk
næringsliv trenger flere kreative medarbeidere med engasjement og kunnskap
om entreprenørskap, og som kan ta oss
med inn i fremtidens arbeidsliv. Derfor
håper vi at dette arrangementet vil inspirere enda flere utdanningsinstitusjoner til
å legge til rette for studentbedrifter.
Kristin Skogen Lund
Administrerende direktør i NHO

Ungt Entreprenørskap Norge
@UE_Norge #NM_SB
UE_Norge #NM_SB

Program
Onsdag 3. juni

Torsdag 4. juni

10:00

Teknisk gjennomgang for SBene.

09:00

11:30

Lunsj

«Lørning by tryning – hvorfor eksperimentering og læring er forutsetninger
for innovasjon i FINN.no.» av Jens
Hauglum, innovasjonsdirektør Finn.no.

12:00

Åpning av NM SB 2015
ved Kristin Skogen Lund,
administrerende direktør NHO.

09:30

Konkurranse del III:
Mini-stands og nettverksbygging.
Se og bli sett!

12:15

Konkurranse del I:
«Two minutes to convince».

10:45

13:30

Markedsorientering, presentasjoner:
«Markedsorientering i et arbeidsmarked
i kontinuerlig endring»
av Maalfrid Brath, ManpowerGroup.
«Markedsorientering i en digital
hverdag» av Lisa Skoglund, Visma
Software Norge.

Markedsorientering, presentasjoner:
«Markedsorientering; veien til økt
verdiskaping» av Oscar Kipperberg,
Innovasjon Norge.
«What’s in it for me?» av Morten Olimb,
Nordea.

11:30

Lunsj

12:00

Prisutdeling

14:30

Konkurranse del II:
Markedsplassen – Speed-dating.

15:00

Nettverkssamling for forelesere
og faglig ansvarlige:
Forretningsmodellering med
Victoria Utheim, Innovasjon Norge.
Entreprenørskap i høyere utdanning
med Olav Spilling, NIFU.

19:30

Festmiddag på MESH, underholdning
ved Christer Torjussen.

KONKURRANSER
• Norges beste Studentbedrift 2015
• Ferdprisen for størst internasjonalt
potensial
• ManpowerGroups pris for beste
HR-bedrift
• Nordeaprisen for beste forretningsplan
• NHO-prisen for beste samarbeid med
næringslivet
• Økonomi- og regnskapsprisen –
i samarbeid med Visma
• Beste sosiale entreprenør
• Beste profilering
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Adabtek SB
Adabtek gjør det mulig å motta DAB-sendinger
trådløst på alle FM-radioer i husstander og næringsbygg ved hjelp av en enkel, pluggbar adapter.
Institusjon Høgskolen i Telemark
Fylke Telemark
Daglig leder Anders Hagen
Tlf 480 85 988
E-post andersnhagen@hotmail.com

Alpilox SB
Elektronisk låsbart skistativ, designet med verdiløfte
både til alpinister og alpinanlegg, ved å forhindre
tyveri og forveksling av utstyr, samtidig som det
generer inntekt ved låsebruk. Inntekten fordeles
mellom anlegget og Alpilox SB.
Institusjon Handelshøyskolen BI
Fylke Oslo
Daglig leder Marius Våge
Tlf 975 25 378
E-post marius@alpilox.com

Arvaken SB
Arvaken SB skal tilby hjelpemidler som reduserer den
tidskrevende prosessen det er å drive med vedlikehold
og rens av maleutstyr. Våre løsninger skal være miljøvennlige, bærekraftige og bidra til å redusere det høye
forbruket av malerpensler.
Institusjon Høgskolen i Ålesund
Fylke Møre og Romsdal
Daglig leder Stine Bae Laugen
Tlf 907 85 797
E-post stinemurberg@hotmail.com
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Auxilia SB
Vi har jobbet med å lage et produkt for aktive rullestolbrukere. Dette produktet er et dusjtrekk man kan
trekke over sin vanlige rullestol når man er på reise.
Dette gjør at man ikke trenger den originale dusjstolen,
som både er tung, vanskelig å montere og kostbar.
Institusjon Høgskolen i Østfold
Fylke Østfold
Daglig leder Marianne Skadal
Tlf 977 60 471
E-post marianneskadal@gmail.com

ChargePod SB
ChargePod SB ønsker å tilby en automatisk ladestasjon som er tidsbesparende for elbileiere og gir
en lettere hverdag gjennom å ta seg av ladningen
for deg som elbileier.
Institusjon Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fylke Akershus
Daglig leder Marte Hemma
Tlf 958 60 443
E-post marte.hemma@nmbu.no

CosyTech SB
CosyTech skaper en ny bro mellom bedrifter og kunder. Gjennom en fysisk NFC-enhet lager vi et nytt
kommunikasjonsverktøy hvor kundene til bedriftene
oppfordres til å interagere med enheter med mobilen
som deres verktøy og bedriftene får kommunisert
med brukerne sine på en helt ny og spennende måte.
Institusjon Markedshøyskolen/
Handelshøyskolen BI Oslo
Fylke Oslo
Daglig leder Hamza Nebolsi
Tlf 41 320 409
E-post hamza@cosytech.net
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Cura SB
Vi skal selge et pålitelig produkt som gir en oversikt
over hundens sikkerhet og fysiske tilstand.
Institusjon Høgskolen i Telemark
Fylke Telemark
Daglig leder Ida Maage Elstad
Tlf 41 76 30 82
E-post idamelstad@hotmail.com

Feelsafe SB
Feelsafe SB ønsker å få unge kvinner til å føle seg
tryggere når de går alene, på en praktisk måte i form
av et moteriktig tilbehør. Vi ønsker å gjøre sikkerhet
og trygghet mer attraktivt i form av et armbånd med
en innebygd voldsalarm med GPS-funksjon.
Institusjon: Markedshøyskolen
Fylke Oslo
Daglig leder Julie Aagard
Tlf 974 05 337
E-post feelsafesb@outlook.com

Fuelit SB
Fuelit SB vil knytte alle funksjoner en bilist trenger og
ønsker i en applikasjon. Den vil hindre feilfylling av
drivstoff ved å ta i bruk fremtidens betalingsløsning,
mobilbetaling. Applikasjonen vil veilede og beskytte
bileier mot feilfylling, samt inneholde en rekke andre
nyttige nøkkelfunksjoner.
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Institusjon Høgskolen i Telemark
Fylke Telemark
Daglig leder Richard Karlsen
Tlf 958 18 091
E-post richardkarlsen@fuelitsb.com

GeoBee SB
Verdensledende innen skogkartlegging og analyser
med bruk av droner og satellitter. Vår visjon er at
kunden skal ta de riktige valgene til riktig tid i skjøtsel
av skogen. Med dette vil de kunne øke sin fortjeneste
eller spare kostnader.
Institusjon Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fylke Akershus
Daglig leder Pål Hanssen
Tlf 481 45 474
E-post ph@ageo.no

Innoving SB
Innoving SB sin forretningsidé er et hjelpeverktøy
for proffe og hobbysnekkere. Quicklist er en mal for
å forenkle utførelsen av belistningsarbeid.
Institusjon Høgskolen i Østfold
Fylke Østfold
Daglig leder Christer Svendsen
Tlf 412 99 555
E-post christer.svendsen@hiof.no

Kjøkkenpikene SB
Kjøkkenpikene SB skal samle gamle matoppskrifter og
tilhørende historier fra familier i Norge og dele de med
våre kunder og tilhengere gjennom ulike medier som
e-bok, tradisjonell papirbok, blogg og sosiale medier.
Institusjon Høgskolen i Telemark
Fylke Telemark
Daglig leder Silje Lie Bjerkan
Tlf 450 71 409
E-post kjokkenpikene@gmail.com
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Kulturbevegelsen SB
Kulturbevegelsen SB er en nettbasert plattform som
promoterer og distribuerer billedkunst, produsert av
uetablerte kunstnere. Plattformen består av en nettside med et veldesignet kulturmagasin og en integrert
nettbutikk for salg av kunst.
Institusjon Markedshøyskolen
Fylke Oslo
Daglig leder Mathias Oldani
Tlf 478 57 440
E-post Mathias@kulturbevegelsen.no

Lotics SB
Oppdrettsutslipp av næringssalter er en ubenyttet
ressurs og en stor miljøutfordring. Lotics SB gjør
næringen mer bærekraftig ved å knytte oppdrett av
settefisk med produksjon av grønnsaker i et lukket
system. Vi etablerer og drifter system som bruker
planters evne til å ta opp næring og rense vann.
Institusjon Høgskolen i Ålesund
Fylke Møre og Romsdal
Daglig leder Vibeke Evensen
Tlf 951 56 817
E-post ve@lotics.no

Pexo SB
Pexo SB skal utvikle og selge et verktøy som effektivt
samler opp overflødig fugemasse og sørger for et
pent sluttresultat ved fuging av alle typer hjørner.
Institusjon Høgskolen i Telemark
Fylke Telemark
Daglig leder Andreas Røhjell
Tlf 934 32 190
E-post Andreasro@live.no

8

Portfolio SB
Portfolio SB skal selge “Tegnerull” til designere, arkitekter, studenter, og andre som bruker store ark i sitt
yrke eller studie. Det som er unikt med dette produktet er at det kan brukes som både oppbevaring til ark
og tegneunderlag. Produktet tar liten plass i forhold til
dagens tegnemapper, slik at det er lett å ta det med
seg.
Institusjon Høgskolen I Østfold
Fylke Østfold
Daglig leder Doan Le
Tlf 481 49 082
E-post doan.t.le@hiof.no

Revers Produksjon SB
Revers Produksjon SB betjener bedrifter, artister og
personer med behov for visuelt innhold til nettplattformer og profilering. Film er viktigere enn noen gang
for å holde besøkere på nettsider og engasjere dem.
Vi har lyst til å lage koselige, rare filmer som går mot
strømmen og gir deg klikk.
Institusjon Høgskolen i Oslo Akershus
Fylke Oslo
Daglig leder Silje K.Ø. Kleven
Tlf 908 07 861
E-post silje@reverproduksjon.no

Sea Guard SB
Et sikkerhetssystem for bruk i skipsfart og offshorenæringen. Systemet registrerer bevegelsene til
mannskapet ombord i skip og fartøy, for bruk i
nøds-situasjoner som f.eks brann. Systemet kjører
i bakgrunnen og skal ikke brukes til overvåkning.
Mannskapets bevegelser vil heller ikke bli loggført.
Institusjon Høgskolen i Ålesund
Fylke Møre og Romsdal
Daglig leder Hans Olav Vartdal Romestrand
Tlf 482 20 081
E-post hansolav_93@hotmail.com
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StarX SB
Kun 32% av voksne i Norge bruker refleks, rett og slett
fordi det er så lett å glemme. Vi mener det er lettere
å huske noe du vil bruke enn noe du bare ”bør” bruke.
Vårt refleksmerket Lumen har derfor et vakkert
design og høy kvalitet. Det er en refleks som man
faktisk ønsker å ha på seg.
Institusjon Høgskolen i Østfold
Fylke Østfold
Daglig leder Marion Schulze
Tlf 958 64 849
E-post marion@starx.no

GoTeaming SB
GoTeaming SB skal kombinere to markeder som
allerede eksisterer i hvert sitt felt, å koble trening
med en sosial plattform. GoTeaming SB skal skape
en digital plattform/samfunn basert på trening, bildedeling og bygging av sosiale relasjoner både nasjonalt
og internasjonalt.
Institusjon Høgskolen i Vestfold Buskerud
Fylke Vestfold
Daglig leder Linn T. Heian
Tlf 411 27 122
E-post linn@fam-lofstad.com
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NM for Studentbedrifter
arrangeres med støtte fra:

UE Norges hovedsamarbeidspartnere:

