Entreprenørskapsmessa
10. februar 2016
Norges Varemesse, Lillestrøm
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Velkommen til Entreprenørskapsmesse for
Ungdomsbedrift i Oslo 2016
Entreprenørskapsmessen er vårt årlige arrangement hvor alle elevbedrifter i ungdomsskolen og ungdomsbedrifter i videregående
skole får en fin mulighet til å vise fram det de har jobbet med i løpet av året. Juryer, bestående av fagpersoner, lokalpolitikere og
næringslivsrepresentanter fra Oslo-området, vil vurdere bedriftene og kåre vinnere i totalt 16 konkurranser. Nå har dere sjansen til
å treffe andre elever, se andres ungdomsbedrifter, etablere nettverk og ikke minst lære mye av messedeltakelse!
Viktige frister og informasjon for ungdomsbedrifter (vgs.)
• Påmelding skal skje elektronisk via vår nettside. Frist er torsdag 20. januar.
• I kategorier der det er få påmeldte, vil UE Oslo avgjøre om det skal deles ut priser og eventuelt hvor mange.
• Les reglene for de ulike konkurransene nøye før dere melder dere på og laster opp bidrag. Kriterier finner dere på nettsiden vår
og i dette dokumentet. Ta kontakt med en gang hvis noe er uklart. Laster dere opp mangelfulle bidrag eller fristene ikke
overholdes, diskvalifiseres dere automatisk.
• Husk å varsle mentor og foreldre om messedato! Det er gøy for både mentor og foreldre å oppleve bedriften ”in action”.
Lykke til med entreprenørskapsarbeidet fram mot 10. februar 2016!
Med vennlig hilsen
UE Oslo

OBS! Nytt av året;
• Påmelding med kontaktinformasjon i eget skjema
• Link for opplasting av dokumenter til hver konkurranse
• Nye kriterier og innleveringskrav i Beste UB og Beste
Flerårsbedrift.
• Ny konkurranse: Beste Pitch
• Konkurransen Markedsføring er erstattet med Sosiale
medier.
• I år kreves påmelding og innlevering av videopitch i
konkurransen Sosialt entreprenørskap.
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Disse konkurransene kan ungdomsbedriftene delta i:
Alle deltar (krever ingen opplasting)
1. Salgsteam på messa
2. Utstilling
3. Selger (individuell konkurranse)
Temakonkurranser (krever opplasting i forkant)
4. Sosialt entreprenørskap
5. Sosiale medier
6. Kundeopplevelse på nett
7. Reklamefilm
8. Logo
9. Forretningsplan
10. Innovativt produkt(varer og tjenester)
11. Regnskap
Bedriftskonkurranser (krever opplasting i forkant)
12. Beste pitch (salgspresentasjon)
13. Beste HR–bedrift (arbeidsmiljø)
14. Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift
15. Beste flerårsbedrift
16. Beste ungdomsbedrift
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1. Salgsteam på messa - alle deltar
Juryen vil legge vekt på en
helhetsvurdering og de vil spesielt se
etter disse kriteriene:
• team spirit, drive, JFDI!!
• evnen til å vise fram
produktet/tjenesten på en god og
selgende måte
• evnen til å oppdage kundene og se alle
besøkende som potensielle kunder
• evnen til å bruke salgsteknikker
Alle bedrifter som deltar på messa er
med i denne konkurransen.

Vinnere 2015:
Ultraview UB, Ulsrud vgs.
2. Sticky Headphones UB, OHG
3. KML UB, Lambertseter vgs.
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2. Utstilling (alle deltar)
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• estetisk uttrykk: Utforming,
informasjonskilde og kobling til bedriftens
virksomhet
• personlig uttrykk: Salgs- og
presentasjonsteknikk, produktkunnskap
og samspill
Alle bedriftene deltar i denne konkurransen.
De må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan
de har kommet fram til og bygd opp
standen/utstillingen. Dersom elevene har
brukt nettverket sitt eller en ekstern
konsulent i prosessen, skal juryen orienteres
om dette samarbeidet.
Mål på stands finner på neste side og på
våre nettsider.

Vinnere 2015:
Wastebag UB, Kongshavn vgs.
2. Buddys UB, Ullern vgs.
3. KnoWasteUB, Nydalen vgs.
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2. Utstilling (alle deltar)
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3. Beste selger (alle deltar)
Juryen vil spesielt vektlegge følgende
kriterier:
• produktkunnskap
• evne til å være lyttende, positiv og
høflig mot alle potensielle kunder
En jury vil gå rundt i messeområdet og
intervjue på stand for å avgjøre denne
konkurranse.
Vinnere 2015
Aleksander Styrmoe,
Del Middag UB, Elvebakken vgs.
&
Soma Tawfiq,
Ultra View UB, Ulsrud vgs.

Alle elever deltar i denne konkurransen.
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4. Sosialt entreprenørskap
Prisen tildeles en Ungdomsbedrift som ønsker å løse et
sosialt problem.
Juryen vil spesielt vurdere:
•
•
•
•

Har bedriften et klart definert sosialt problem som
de ønsker å løse?
Har bedriften en nyskapende (innovativ) løsning?
Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan
den vise til både sosial endring og økonomisk
overskudd?
Skaper bedriften begeistring for sitt arbeid?

Deltakere i konkurransen om sosialt entreprenørskap
skal laste opp en videopitch (maks 2 minutter) (senest
20. januar.)

Vinnere 2015:
Aoos UB, Foss vgs.
2. N2 UB, Kuben vgs.
3. Buddy UB, Ullern vgs.

Pitchen skal inneholde;
• bedriftsnavn, skole, forretningsidé,
• informasjon om punktene over.
HUSK å merke videopitchen med: UB navn+ navn på
skolen din + sosialt entreprenørskap
(eks. Eksempel UB Stjernen vgs. Sosialt
entreprenørskap)
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5. Sosiale medier (#ubsome16 og #emesse2016) NY!
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av
bedriftens profil på sosiale medier og vil spesielt
vurdere:
•
•
•

strategi for bruk sosiale medier
innhold/kommunikasjon/budskap
engasjement og respons hos kunder/målgrupper

Deltakere i konkurransen om sosiale medier skal laste
opp en beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format.
(Senest 20. januar.)
Beskrivelsen skal inneholde informasjon om:
• Punktene (kriteriene) over
• Hvilke medier, hvorfor, hvordan? Begrunn
• Bedriftens @kontoer og aktuelle #hashtags
• Statistikk og resultater
HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen din
+ sosiale medier
(eks. Eksempel UB Stjernen vgs Sosiale Medier)
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6. Kundeopplevelse på nett
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens profilering på nett og vil
vurdere:
•
•
•
•
•

kommunikasjonsmål: at løsningen profilerer bedriften og dens produkter til
sine definerte målgrupper, samt bidrar til økt salg.
brukeropplevelse: at løsningen er ryddig, intuitiv, enkel å søke/navigere i,
skaper interesse og et ønske om å komme tilbake til websiden.
innholdskvalitet: at løsningen inneholder oppdatert og relevant informasjon.
nyskapende: At bedriften tar i bruk innovative løsninger for brukeropplevelse.
teknisk: at løsningen er stabil, rask og fungerer i de mest brukte nettleserne og
enheter.

Deltakerne i konkurransen Beste nettsted skal laster opp en kort beskrivelse (maks
2 A4 sider) i PDF-format innen 20. januar.

Vinnere 2014:
Safety Light UB, Kongshavn vgs.
2. WindItUp UB, Kongshavn vgs.
3. Fokus Oslo UB, Bjørnholt vgs.
.

Beskrivelsen skal inneholde:
•
Bedriftens forretningsidé
•
Hvem er målgruppen(e) for bedriften / produkt og hvilke grep er gjort for å
treffe målgruppen.
•
Hvordan markedsføres bedriften på nettet (hvordan finner kundene ut av hvor
de kan få mer informasjon).
•
Oversikt over nettadressen(e) til bedriften (inkl. link til siden(e))
Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle profilen, må dere gjøre rede for
hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om
utformingen av utrykket. Kontaktperson i UBen med telefon og e-post da
juryen har mulighet til å få svar på eventuell spørsmål.
HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen din + nettsted.
(eks. Eksempel UB Stjernen vgs Nettsted)
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7. Reklamefilm
Reklameinnslaget skal utformes for å markedsføre eget produktet eller
ungdomsbedriften. Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av
reklamefilmen, og vil spesielt vurdere:
•
•
•
•

i hvilken grad reklamefilmen er en interessevekker
i hvilken grad reklamefilmen formidler et budskap og bidrar til salg
det generelle inntrykk av reklamefilmen
originalitet og generelt inntrykk

Reklamefilmen må ikke vare lengre enn 1 minutt.
Bedriften skal laste opp reklamefilmen og en beskrivelse i PDF. (maks 2
A4-sider) (Senest fredag 20. januar.)
Beskrivelsen skal inneholde informasjon om:
•
Hvordan reklamefilmen brukes i profileringsarbeidet.
•
Arbeidsprosessen - f.eks. hvem i UBen gjorde hva.
•
Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle reklamefilmen, må
dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har
samarbeidet om utformingen av utrykket.
•
Kontaktperson i UBen med telefon og e-post da juryen har mulighet til
å få svar på eventuelle spørsmål.
HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen din + reklamefilm
HUSK å merke beskrivelsen med: UB navn+ navn på skolen din +
reklamefilm beskrivelse
(eks. Eksempel UB Stjernen vgs. reklamefilm beskrivelse)

Vinnere 2015:
1. Mobilsørvis UB, Kuben vgs.
2. Wastebag UB, Kongshavn vgs.
3. WikiMe UB, Kongshavn vgs.
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8. Logo
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av logo og vil vurdere i hvilken
grad:
•
•
•
•

logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningsidé
logoen fungerer både i svart/hvitt og (eventuelt) i farge
logoen egner seg til forstørring og forminskning
generelt inntrykk av logo

Bedriften skal laste opp JPG-fil av logoen og en beskrivelse (maks 5 A4
sider) i PDF-format. (senest 20. januar)
Beskrivelsen skal inneholde:
•
Logoen i de ulike variantene. Forklar valg av symboler og skrifttype i
logoen.
•
Arbeidsprosessen - f.eks. hvem i UBen gjorde hva.
•
Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle logoen, må dere gjøre
rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har
samarbeidet om utformingen av utrykket.
Vis hvordan dere har brukt logoen i bedriftens markedsførings- og
profileringsarbeid (legg gjerne inn bilder som illustrerer bruken).
Kontaktperson i UBen med telefon og e-post adresse da juryen har
mulighet til å få svar på eventuelle spørsmål.

Vinnere 2015:
Edify UB, Elvebakken vgs.
3. Blitz UB, Fyrstikkaleen 21

HUSK å merke JPG-filen med: UB navn+ navn på skolen din + logo.
HUSK å merke beskrivelsen med: UB navn+ navn på skolen din + logo
beskrivelse.
(eks. Eksempel UB Stjernen vgs Logo)
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9. Forretningsplan
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av
forretningsplanen. Planen skal være kortfattet, enkel og
korrekt.
Deltakere i konkurransen må laste opp
forretningsplanen (maks 12 A4-sider inkl. vedlegg,
forside og bakside) i PDF-format. (Senest 20. januar.)
Følgende krav stilles til innholdet:
• forretningsidé og mål
• organisering av bedriften
• økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall
• marked og markedsplan
• framdriftsplan
• bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på
lang sikt
Dere må oppgi kontaktperson i UBen med telefon og epost da juryen har mulighet til å få svar på eventuelle
spørsmål.
HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen din
+ forretningsplan.
(eks. Eksempel UB Stjernen vgs Forretningsplan)

Vinnere 2015:
Wastebag UB, Kongshavn vgs.
2. Sticky Headphones UB, Oslo Handelsgymnasium
3. Edify UB, Elvebakken vgs.
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10. Innovativt produkt (vare og tjeneste)
I denne konkurransen blir innovative produkter (varer
og tjenester) belønnet. Det kan være produktet i seg
selv eller hvordan det fremstår.
Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av
følgende kriterier:
•
•
•
•

Vinner 2015:
Glowe UB, Kuben vgs.
2. Baglight UB, Kongshavn vgs.
3. Drypal UB, Foss vgs.

innovasjonsgrad/nyskapende konsept
sammenheng funksjonalitet og design
hvordan bedriften har samarbeidet med relevante
aktører i prosessen fra idé til design
produktet skal være egnet for kommersialisering

Det skal lastes opp en kort beskrivelse av punktene
over, gjerne med bilde eller skisse av produktet (maks 2
A4-sider) i PDF-format. (Senest 20. januar)
HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen din
+innovasjon.
(eks. Eksempel UB Stjernen vgs Innovasjon)
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11. Regnskap

I samarbeid med Skattedirektoratet og Samarbeidsforum mot svart økonomi ønsker vi å
fokusere på ungdomsbedrifter som har et godt regnskap.

Vurderingene av denne konkurransen bygger på regnskapet til bedriften og
særlig framheves følgende kriterier:
•
•

•
•

Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og
utgifter?
Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er
bilagene samlet på en ordentlig måte?
Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av
kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse?
Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse

For å delta i konkurransen må hele regnskapet lastes opp før 1. februar 2016.
Følgende må lastes opp:
•
Alle bilagene
•
Alle kasseavstemmingsskjema
•
Alle bankavstemmingsskjema
•
Alle vareopptellingsskjema hvis bedriften har varelager
•
Arbeidsboka (dokumentet Regnskapsprogram i UB-løypa!)
•
Resultatrapport og balanse (dokumentet Regnskapsprogram i UB-løypa!)
Regnskapet skal leveres elektronisk. Alle dokumentene ovenfor scannes og
legges i en zippet mappe før den lastes opp på vår nettside.
HUSK å merke mappen med: UB navn + navn på skolen din + Beste Regnskap.

Vinnere 2015:
Del Middag, Elvebakken vgs.
2. Drypal UB, Foss vgs.
3. Dux Foss FM UB, Foss vgs.
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12: Beste pitch (salgspresentasjon) NY!
Denne konkurransen er kun for de som IKKE deltar i
Beste UB/Beste Flerårsbedrift.
Pitchen skal være på inntil 2 minutter og foregår med
publikum. (Det er anledning til å benytte projektor og
mikrofoner.)
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
• Har pitchen struktur, innhold og relevans?
• Viser elevene god presentasjonsteknikk, originalitet og
engasjement?
• Blir juryen overbevist om at dette er en bedrift som
kan lykkes?
NB! Hvis ungdomsbedriften skal bruke en PPpresentasjon under pitchen, må den lastes opp senest
mandag 1. februar kl. 23.55. Dere kan ikke gjøre
endringer etter dette.
HUSK å merke filen med: UB navn + navn på skolen din +
Beste Pitch.
(eks. Eksempel UB Stjernen vgs. Beste Pitch)
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13. Beste HR-bedrift (arbeidsmiljø)
Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av
motivasjon og arbeidsglede blant medarbeiderne. En viktig
målsetning med denne HR-prisen er å inspirere dere elever til å se
sammenhengen mellom motiverte medarbeidere, innsats og
resultat.
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
•
•
•
•

Vinnere 2015:
Easy Ice UB, Nydalen vgs.
2. Tidsklemmen UB, Foss vgs.
3. Drypal UB, Foss vgs.

Bedriftens vurdering av talent og egenskaper ved fordeling av
ansvar og oppgaver.
Ungdomsbedriftens mål og tiltak for å skape et godt
arbeidsmiljø.
Hvordan fungerte teamet sammen og eventuelt hvilke tiltak ble
iverksatt for å bedre samarbeidet.
Bedriftens egen vurdering av hvordan motivasjon og innsats
påvirket resultatet.

Dere må laste opp en HR-rapport i PDF-format som inneholder svar
på punktene over. (maks 3 A4-sider). (Senest 20. januar.)
HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen din + HR.
(eks. Eksempel UB Stjernen vgs HR)
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14. Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift
Kun ungdomsbedrifter fra de 9 yrkesfaglige
utdanningsprogrammene og PBY kan delta i denne konkurransen.
Juryen legger vekt på følgende kriterier:
• Kvaliteten på produktet/tjenesten
• Formidler ungdomsbedriften yrkesstolthet og engasjement for
eget fag?

Det skal lastes opp en kort beskrivelse av bedriften og produktet
(varen eller tjenesten) i PDF-format. (maks 2 A4-side) (Senest
20. januar.)
Beskrivelsen skal inneholde:
• Hvilket yrkesfaglig utdanningsprogram dere går på/hvilken
yrkesfaglig bakgrunn dere har.
• Forretningsidé.
• Produktbeskrivelse.

Legg gjerne med bilder eller skisser.
En jury vil foreta et intervju av bedriften på stand under selve
messen.
HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen + yrkesfag.
(eks. Eksempel UB _Stjernen vgs_yrkesfag)

Vinnere 2015:
1. Fokus UB, Bjørnholt vgs.

2. Volume One Films UB, Fyrstikkalleen 21
3. Den Røde Løper UB, Nydalen vgs.
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15. Beste flerårsbedrift - Vurderingsområder
I denne konkurransen vil ungdomsbedriftene som har
drevet mer enn ett år vurderes etter fem
hovedområder innenfor entreprenørskap i
utdanningen:

Vurderingsområder:
•

Elevene:

–
–

•

Samarbeid

Verdiskaping:

Erfaringslæring:
Elevene:

–
–

•

Kreativitet og
innovasjon

Elevene:

–

•

Elevene:

–

Erfaringslæring

har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes
kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater.
har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv og mentorer
(nettverk) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften og forstår nytten av dette.

Tverrfaglig arbeid:
Elevene:

–

Tverrfaglig arbeid

kan peke på ett eller flere elementer som er innovativt/nyskapende ved deres
produkt/tjeneste eller bedrift
kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet

Samarbeid:
–

•

viser kunnskap om og forståelse av hvordan en ungdomsbedrift fungerer.
kan reflektere over egne erfaringer, ta stilling til etiske problemstillinger fra arbeidet
med ungdomsbedrift og vise hva de har lært.

Kreativitet og innovasjon:
–

Verdiskaping

kan vurdere om det er et behov i markedet for deres produkt.
har god oversikt over økonomien i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan
ungdomsbedriften kan bli lønnsom.

–

har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder for å løse arbeidsoppgaver
i ungdomsbedriften.
kan reflektere over hvordan arbeidet med ungdomsbedrift gir tverrfaglig kompetanse
og se nytten av fagene i praksis.
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15. Beste flerårsbedrift
Dette er en konkurranse for bedrifter som har drevet ett eller
flere år tidligere. Det kåres kun 1. plass.
Konkurransen er todelt
1. Leveres i forkant:
a) Bedriftsrapport
b) Videopitch

2. På messedagen:
c) Presentasjon foran jury
d) Panelintervju
e) Salgssamtale på stand

Se konkurransen for Beste Ungdomsbedrift for detaljer.(NB!
Det blir ingen utsiling i forkant (som i Beste ungdomsbedrift)
i denne konkurransen.

Vinnere 2015
Drypal UB, Foss vgs.

HUSK å merke bedriftsrapporten med: UB navn+ navn på
skolen din + flerårs rapport.
HUSK å merke videopitchen med: UB navn + navn på skolen
+ Flerårs Pitch
(eks. Eksempel UB Stjernen vgs Flerår Pitch)
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16. Beste ungdomsbedrift - Vurderingsområder
I denne konkurransen vil ungdomsbedriftene vurderes
etter fem hovedområder innenfor entreprenørskap i
utdanningen:

Vurderingsområder:
•

Elevene:

–
–

•

Samarbeid

Verdiskaping:

Erfaringslæring:
Elevene:

–
–

•

Kreativitet og
innovasjon

Elevene:

–

•

Elevene:

–

Erfaringslæring

har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes
kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater.
har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv og mentorer
(nettverk) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften og forstår nytten av dette.

Tverrfaglig arbeid:
Elevene:

–

Tverrfaglig arbeid

kan peke på ett eller flere elementer som er innovativt/nyskapende ved deres
produkt/tjeneste eller bedrift
kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet

Samarbeid:
–

•

viser kunnskap om og forståelse av hvordan en ungdomsbedrift fungerer.
kan reflektere over egne erfaringer, ta stilling til etiske problemstillinger fra arbeidet
med ungdomsbedrift og vise hva de har lært.

Kreativitet og innovasjon:
–

Verdiskaping

kan vurdere om det er et behov i markedet for deres produkt.
har god oversikt over økonomien i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan
ungdomsbedriften kan bli lønnsom.

–

har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder for å løse arbeidsoppgaver
i ungdomsbedriften. (Ungdomsbedrift er læring og tverrfaglig!)
kan reflektere over hvordan arbeidet med ungdomsbedrift gir tverrfaglig kompetanse
og se nytten av fagene i praksis.
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Konkurransen er todelt:
1. Leveres i forkant:

a) Bedriftsrapport
b) Videopitch

De 15
beste

2. På messedagen:

c) Pitch foran jury
d) Panelintervju
e) Salgssamtale på stand

NB! Rapporten og videopitch vil vurderes av en jury i forkant
av messen. Juryen vil plukke ut de 15 beste bedriftene som vil
konkurrere videre på selve messedagen. Disse bedriftene
offentliggjøres og kontaktes 26. januar.

Del 1 – Leveres i forkant

a) Bedriftsrapport

(Maks 8 sider inkl. forside og evt. vedlegg),
Forsiden skal inneholde:
•
Ungdomsbedriftens navn.
•
Ungdomsbedriften logo.
•
Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet.
•
Årstall for når ungdomsbedriften er i drift.
•
Navn på mentor og mentors arbeidsplass.
•
Navn på ansvarlig lærer.
Innhold
•
Forretningsidé.
•
Mål og visjoner.
•
Organisering av bedriften (bedriftens eiere, ansvarsområder og
samarbeid i bedriften).
•
Økonomiske nøkkeltall, budsjett og regnskap.
•
Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk.
•
Oppsummering av bedriftens aktiviteter så langt.
•
Framtidsplaner og fremtidspotensial.
Deltakere i konkurransen ”Beste Ungdomsbedrift” må laste opp
bedriftsrapport (Senest 20. januar)

b) Videopitch

(maks 2 minutter til å selge deres idé og bedrift til juryen). HUSK! Det er
lov å være kreative!
Innhold
•
Hvilket problem løser dere/behov dekker dere og for hvem?
•
Beskrivelse av løsningen (produktet).
•
Hva er verdifullt med løsningen og for hvem?
•
Hva er unikt med deres produkt?
•
Hvorfor skal vi tro på nettopp DERE?
•
PUNCHLINE!
Deltakere i konkurransen ”Beste Ungdomsbedrift” må laste opp digital
pitch. (Senest 20. januar.)
HUSK å merke pitchen med: UB navn + navn på skolen din + Beste UB
Pitch.
(eks. Eksempel UB _Stjernen vgs_beste UB)

Merk rapporten med: UB navn + navn på skolen din + Beste UB rapport.
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Del 2 – på messedagen (for de 15 beste)
c) Pitch foran jury
Pitchen skal være på inntil 2 minutter og bør bl.a. inneholde;
• Hvilket behov/problem dekkes?
• Bedriftens løsning
• Hva er verdiskapningen?

e) Salgssamtale på stand
Juryen vil gjennomføre salgssamtale på stand med fokus på
kundemøtet og bedriftens servicegrad. Samtidig vil juryen
legge vekt på estetisk og personlig uttrykk.

Presentasjonen foregår med publikum og det er anledning til
å benytte projektor og mikrofoner.
NB! Hvis ungdomsbedriften skal bruke en PP-presentasjon
under pitchen, må den lastes opp senest torsdag 4. februar
kl. 23.55. Dere kan ikke gjøre endringer etter dette.
d) Panelintervju
Intervjuet varer i ca. 10 minutter og vil bli gjennomført uten
at lærer eller mentor er tilstede. Juryen vil legge vekt på de
fem vurderingsområdene i stjerna og spørre spesielt om;
•
•
•
•
•

læringseffekt
samarbeidet i gruppen
kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift fungerer
kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift kan bli
lønnsom
samarbeid med mentor og nettverksbygging

Vinnere 2015:
Sticky Headphones UB, Oslo Handelsgymnasium
2. Plass: Wastebag UB, Kongshavn vgs.
3. plass: Incus UB, Nydalen vgs.
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Lykke til med arbeidet fram mot messen!!!
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