Fylkesmessa for
ungdomsbedrifter 2016
Kulturhuset Banken, Lillehammer, 15. mars

I samarbeid med:

Velkommen til Fylkesmessa 2016
Fylkesmessa er en av de store milepælene i
ungdomsbedriftsåret, og rundt 120 elever fra 23
ungdomsbedrifter deltar på årets messe. Konkurransene på
messa bedømmes av juryer som består av utvalgte deltakere
fra næringsliv, samt offentlige etater og organisasjoner.
Ungdomsbedrift er Ungt Entreprenørskaps viktigste program
på videregående skole. I løpet av ett skoleår skal elevene
etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med en lærer
som veileder og en mentor fra det lokale arbeidsliv.
Vi oppfordrer deg til å besøke mange av de flotte ungdomsbedriftene som viser seg fram på
Fylkesmessa, og håper du får en inspirerende dag sammen med elevene.

Karin Rønning, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Oppland

Program
08.00 – 09.15
08.15 – 09.15
09.30 – 10.15
10.15 – 14.00
12.00 – 13.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.30

Rigging av stands
Jurymøte
Åpning og utdeling av priser i forhåndsvurderte kategorier
Åpen messe
Fagseminar og lunsj for lærere hos Sparebank1 Gudbrandsdal
Nedrigging og rydding
Prisutdeling i Festsalen

Kulturhuset Banken
Fylkesmessa 2016 arrangeres i staselige
lokaler i Kulturhuset Banken på
Lillehammer. Ungdomsbedriftene vil ha
sine utstillinger i Holbøsalen og Salongen i
andre etasje. Åpning og premieutdeling vil
foregå i Festsalen, også i andre etasje.

Even Aleksander Hagen
Opplands fylkesordfører Even Aleksander Hagen vil foreta den
offisielle åpningen av Fylkesmessa 2016. Hagen kommer fra Otta
og har direkte erfaring med UEs programmer, da han selv drev
elevbedrift på ungdomsskolen. Han tilhører Arbeiderpartiet og ble
valgt som fylkesordfører i Oppland i 2015, som Norges yngste
fylkesordfører gjennom tidene.

Gustav Nilsen
Gustav Nilsen er både komiker og forretningsmann. Han
kommer opprinnelig fra Kapp på Østre Toten og har
spesialisert seg på parodier og musikalsk humor. Sammen
med gode kollegaer på Toten lager han sommershowet
Urbane Totninger, som er blitt en stor suksess.

Priser som deles ut på Fylkesmessa for ungdomsbedrifter
Forhåndsvurdert på bakgrunn av
innsendt materiale

Deles ut på bakgrunn av forhåndsinnsendt
materiale, samt utstilling, presentasjon og intervju
på messa

Beste markedsføring
Beste kundeopplevelse på nett
Beste forretningsplan
Beste reklamefilm
Beste logo

Innovasjonsprisen
Gastronomiprisen
Beste yrkesfaglige bedrift
Beste sosiale entreprenør
Beste utstilling
Beste selger
Beste IA-bedrift
Beste regnskap
Beste ungdomsbedrift

Juryer
Takk til følgende bedrifter som hjelper oss med juryarbeidet:
IDÉ House of Brands
Marcello Consulting
Innovasjon Norge
Ferskvann reklamebyrå
Hedmark kunnskapspark
Fossekall
Maihaugen
Skatteetaten
Eidsiva Vekst

Kreativt hjørne
Oppland fylkeskommune
Valdres natur og kulturpark
TINT Kommunikasjon
ASKO
Monsterbedriften
Scandic Hotel Victoria
Samarbeid mot svart økonomi
SWIX

Sparebank1 Gudbrandsdal
Sparebank1 Ringerike Hadeland
Sparebanken Hedmark, avd. Gjøvik
Railway
SINTEF Raufoss Manufacturing AS
Regionrådet Lillehammer-regionen
Prøvenemnda salgsfaget Oppland
NAV Arbeidslivssenter Oppland

Samarbeidspartnere
Takk til følgende bedrifter som har bidratt økonomisk til arrangementet:

Og en stor takk til våre hovedsamarbeidspartnere – uten disse hadde arrangementet ikke
vært mulig:
Sparebank1 Gudbrandsdal har filialer på Otta, Ringebu,
Sør-Fron, Lillehammer og hovedkontor på Vinstra. Banken har
totalt ca 60 ansatte og leverer produkter og tjenester innen
finansiering, plassering, betalingsformidling, pensjon samt
skade- og livsforsikring. Sparebank1 Gudbrandsdal støtter hvert
år hundrevis av lokale prosjekter og initiativ, der motivasjonen er å skape
trivsel og utvikling.

Regionrådet Lillehammer-regionen er en pådriver i utviklingen av
regionen, både gjennom tildeling av utviklingsmidler og politisk og
administrativt påtrykk i saker av stor betydning for regionen. Regionrådet
består av ordfører og én opposisjonspolitiker fra henholdsvis Lillehammer,
Øyer og Gausdal, samt to fylkespolitikere.

Oppland fylkeskommune har i mange år vært en
hovedsamarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap Oppland. I
tillegg til å bidra finansielt, bidrar fylkeskommunen på mange ulike
måter inn i gjennomføringen av UEs aktiviteter.

Deltakere på Fylkesmessa for ungdomsbedrifter 2016
1

Bokbyggerne UB

Lillehammer
vgs

Design, dekor og produksjon av miljøvennlige interiørobjekter med
gjenbruk av kasserte biblioteksbøker.

2

Budsjettappen UB Valdres vgs

Budsjettapp som er koblet opp til telefonen din. Du får varsler når det
er bevegelse på kontoen din, og kan plassere summen i en valgfri
kategori.

3

Cooler Bag UB

Raufoss vgs

Cooler bag UB ønsker å utvikle egendesignede kjølebager, der kundene
selv kan bestemme designet/logoen. Målgruppa for produktet vil være
ungdom/russ i alderen 17/19. Russ kan selv komme med sin
russelogo som de kan få på kjølebagen.

4

Deluxe styling UB

Lillehammer
vgs

Deluxe styling UB tilbyr interiørtjenester for alle som trenger en styling
hjemme. Vi legger stor vekt på å tilfredsstille kundens behov. Vi
utdanner oss til interiørkonsulenter og vil vise våre ferdigheter og
kunnskaper innenfor innredning og design.

5

Direct Design UB

Gausdal vgs

Direct Design UB tilbyr medietjenester av høy kvalitet til en lav pris.
Målgruppen er først og fremst mindre bedrifter i regionen som kanskje
ikke har tid, kunnskap eller ressurser til å produsere sånt selv.

6

Easy Power UB

Raufoss vgs

Easy Power UB sin forretningsidé er en stikkontakt med en
skjøteledningsfunksjon. Vi kom på denne ideen for å kunne hindre
problemet med at man ikke får utnyttet alle stikkontaktene i hjemmet.
Derfor kan man med bruk av denne ideen få brukt den gjemte
kontakten bak sofaen.

7

Eden Icon UB

Gausdal vgs

Eden Icon UB er en fotobedrift hvor vi tilbyr fotografering både
innendørs i studio og utendørs i naturlig lys.

8

Engasjert Ungdom Gjøvik vgs
UB

Engasjert ungdom UB selger tekstilarmbånd med teksten "Jeg
bestemmer!", for å vise at vi er mot voldtekt. Vi har valgt farger og
låsemekanismer som gjør at vi appellerer til folk i alle aldre. Vi ønsker å
vise at vi står sammen mot voldtekt.

9

Érimos Mafura UB Gjøvik vgs

Érimos Mafura UB tilbyr skreddersydde hudpleiebehandlinger og salg
av produkter innenfor hud og kropp. Vi har valgt å fokusere på menn,
og bevisstgjøre de på deres egen ytre skjønnhet.

10 Innåt Valdres UB

Valdres vgs

Innåt Valdres UB selger og markedsfører en cd laget i samarbeid med
Ung i Valdres og elevene ved Valdres vgs.

11 Iris Media UB

Gausdal vgs

- Grafisk design (nettside, m.m) - Reklame og info - Foto (events) Hjelpe andre ungdomsbedrifter, nyoppstarta bedrifter, andre bedrifter
og organisasjoner med medierelaterte tjenester.

12 Mediehuset
Vimpel UB

Gausdal vgs

Mediehuset Vimpel UB tilbyr medietjenester til bedrifter og
privatpersoner som trenger hjelp med filmproduksjon, fotografering og
produksjon av trykksaker. Vi er en imøtekommende gjeng som studerer
mediedesign. Med våre konkurransedyktige priser kan vi garantere
kreative løsninger på dine problemer.

13 Miljøboksen UB

Valdres vgs

Miljøboksen UB selger en søppelpose som er miljøvennlig og som kan
brukes til det meste. Denne kan vaskes på 60 grader.

14 OppLan UB

Vinstra vgs

Vårt mål er å arrangere et bra og vellykket LAN for hele Oppland fylke.
Alle som deltar skal ha det bra og ikke bli skuffet. Det er en tradisjon
på 3DAT på Vinstra VGS at vi arrangerer et LAN for å få praktisert det vi
lærer på skolen.

15 Organizer UB

Raufoss vgs

Organizer UB ønsker å tilby enkle og praktiske toalettmapper som er
like praktisk både på badet som til reise.

16 Pastelle UB

Lillehammer
vgs

Pastelle UB selger håndlagde dekorasjoner i pastellfarger til hjemmet.
Produktene passer til dem som liker å ha det hyggelig rundt seg.

17 Showcase UB

Lillehammer
vgs

Showcase UB tar på seg utstillingsoppdrag for butikker og museer i
Lillehammerområdet. Vi utdanner oss innen interiør- og
utstillingsdesign og tilbyr derfor å utføre oppdrag av god kvalitet til en
fornuftig pris.

18 Smarttaler UB

Valdres vgs

Smarttaler UB selger vanntette høyttalere med bluetooth funksjon!

19 Sunt og godt UB

Raufoss vgs

Sunt og godt UB skal servere og selge gode, sunne og hjemmelagde
rundstykker som vil passe alle aldersgrupper. Rundstykkene vil både
være fine og grove.

20 Teknisk Metall
Design UB

NordTeknisk Metall Design UB tar på seg bestillinger fra folk som bl.a.
Gudbrandsdal ønsker div. pynteting, skilt, bålpanner, fakkelholdere, slakterbenker,
vgs
eller ting som for eksempel ikke lenger er i produksjon hos noen andre.

21 Totenflatbrød UB

Raufoss vgs

Totenflatbrød UB er en ungdomsbedrift fra Toten som lager
hjemmelaget potetflatbrød med ferske råvarer fra lokale gårder på
Toten.

22 Trekvisten UB

Lena-Valle
vgs
Gjøvik vgs

Trekvisten UB produserer møbler og gjenstander i tre.

23 White Wolf
Studios UB
24 Besøk fra Spania

White Wolf Studios UB lager spill hvor historiefortelling står i fokus.

IES Fuerte de Elevene fra Spania er på besøk hos Valdres vgs i forbindelse med et
Cortadura
Erasmus+ utvekslingsprosjekt, der temaet er entreprenørskap basert
på lokal natur og kultur.

Innovatører
trengs overalt!
@2016

