MESSEINFORMASJON

FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2015
BUSKERUD, TELEMARK OG VESTFOLD

MESSEN ER ÅPEN OG GRATIS FOR ALLE!
STED: SKIEN FRITIDSPARK
DATO: ONSDAG 11. MARS 2015

#UB_BTV
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FYLKESMESSEN 2015

KONKURRANSENE
1. Beste markedsføring
2. Beste kundeopplevelse på nett
3. Beste forretningsplan
4. Beste reklamefilm
5. Beste logo
6. Beste innovative produkt, vare eller tjeneste
7. Gastronomiprisen
8. Beste yrkesfaglige bedrift
9. Beste sosiale entreprenør
10. Beste utstilling
11. Beste selger
12. Beste IA-bedrift
13. Beste regnskap
14. Beste Ungdomsbedrift

Dette arrangementet er en salg- og
markedsføringsarena for
Ungdomsbedrifter i Buskerud,
Telemark og Vestfold. Elever i
videregående skole har inneværende
skoleår etablert og drevet egen bedrift.
På dette arrangementet viser de frem
sine produkter og konkurrerer i opptil
14 forskjellige kategorer.

Man må være en registrert og godkjent
UB for å delta.

Vi oppfordrer til å dele bilder i
forberedelsene mot messen og på
selve messen med #BTV_UB og
@ue_telemark, @ue_v og
@uebuskerud

Alle Ungdomsbedrifter er automatisk med i
kategori 6,10 og 11 ved deltakelse.
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Wool UB fra Rosthaug. Norges nest beste Ungdomsbedrift i 2014.
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TEKNISK INFORMASJON OM UTSTILLING
Messestand
Ungdomsbedriftene stiller ut i forhåndsgitte nummererte standsplasser. Plassen som er til
disposisjon er bredde: 180cm, høyde 190cm, og dybde 90cm i tillegg er det mulig å bruke
100 cm foran standen.
Det henges opp et skiltnummer på hver stand, dette er det IKKE lov til å fjerne.
Messeutstyr
Alt av messeutstyr må UBene ta med selv. Det er ingen utlån av bord eller annet til stand.
Feste på veggene
Dere kan IKKE bruke tape eller nåler for feste på standveggene. Veggene er av papp og vil
ikke tåle dette. Skader på messeveggene kan bli etterfakturert. Det er heller ikke lov til å
tegne rett på veggene.
Musikk
På grunn av mye støy under messen tidligere år oppfordrer vi alle til å ta hensyn til de
standene rundt dere. Følg eventuelle instrukser fra UE STAFF.
Strøm
Alle vil få én stikkontakt på stand med 10 A. Om dere trenger flere enn ett uttak må dere
ta med skjøteledning. Er det noen tekniske problemer med strøm, sendes SMS med
STRØM «stand nr» til 95 96 43 15. Da vil dere få hjelp.
Lys
Det er ikke lov å ha levende lys på stand. Men vi vil oppfordre til å ta med spotlights som
festes med klyper.
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DELTAKER FRA BUSKERUD
UNGDOMSBEDRIFT
Be Your Creations
Blue Shirt films
Chameleon Productions
Eggheads
Neon Light productions
Bag it up
Bli Aktiv
Det lille trykkeriet
diDrikk
Enklere russetid
eTech
Fra god til bedre
Gizmo UB
Lekitet
Mbracelet
Mool
Reflexable
Safe House
SockPad
Twistit
Woolo
Hallingmat 101
J&B Selvforsvar
Rekrutteringsselskapet Ung
Salesmen
Vaffelriet
Easybag
Light Up
Av ungdom for ungdom
Dekoria
EasyCheck
Heat Over Feet
Hellige Blomst
Hvor er bussen
Kafe Brukbar
Kransen Flora
Memory lane
Nøkkelfinnern
SensongGlass
SmartFrakk

SKOLE
Akademiet vgs
Akademiet vgs
Akademiet vgs
Akademiet vgs
Akademiet vgs
Drammen vgs
Drammen vgs
Drammen vgs
Drammen vgs
Drammen vgs
Drammen vgs
Drammen vgs
Drammen vgs
Drammen vgs
Drammen vgs
Drammen vgs
Drammen vgs
Drammen vgs
Drammen vgs
Drammen vgs
Drammen vgs
Gol vgs
Heltberg private
Heltberg private
Heltberg private
Heltberg private
Kongsberg
Kongsberg
Lier
Lier
Lier
Lier
Lier
Lier
Lier
Lier
Lier
Lier
Lier
Lier
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Sound makers
Tiny Bag
Cork-it
Invenio
Istuff
iPower
Dress it up
Perfect fit
Scrunchie
Spectrum Broadcast
TeenVoice
Tortilla
WindyGames
Blitz
Chapelle
Danseglede
Easy Kitchen Life
Easy Wrap
JobbHer
Kitchen Supplies and tools
Key to Connection
Lader
Memopill
Smartbuds
Smartcharger
Tidy
Time to be a unicorn
Tre
Webmølla
Brush
Drammen overvåkning
Frosk
Manchette
Russemeglerne
Trackable
Wear it
Ancora
FO2G1
Prospectus
Skrått motiv
Temporada

Lier
Lier
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Rosthaug
Rosthaug
Rosthaug
Rosthaug
Rosthaug
Rosthaug
Rosthaug
Røyken
Røyken
Røyken
Røyken
Røyken
Røyken
Røyken
Røyken
Røyken
Røyken
Røyken
Røyken
Røyken
Røyken
Røyken
Røyken
Sonans
Sonans
Sonans
Sonans
Sonans
Sonans
Sonans
Åssiden
Åssiden
Åssiden
Åssiden
Åssiden

Tregutta

Åssiden

Totalt 82 UBer / 417 elever
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KART OVER SKIEN FRITIDSPARK
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SPØRSMÅL OG SVAR
Adresse til arrangementet
Skien Fritidspark, Moflatvegen 38, 3733 Skien
Telefonnummer: 35 54 10 00
Hovedansvarlig for arrangementet
Ungt Entreprenørskap Telemark
Bettina Abrahamsrud, bettina.abrahamsrud@ue.no, 957 71 681
Ungt Entreprenørskap Buskerud
Erlend Eggen, erlend.eggen@ue.no, 977 29 867

Inngang
Elevene bruker hovedinngangen og registrer ungdomsbedriftens oppmøte i
informasjonsdisken.
Utstyr til messen tas inn hovedinngang/ egen inngang til Skienshallen, følg anvisninger
fra UE STAFF.
Internett
Vil kunne kjøpes av Skien Fritidspark for kr 50 per person. Vi kan ikke garantere for
hastigheter over mobilt nettverk.
Garderobe
Det vil ikke være noen form for garderobe. Eiendeler og verdisaker oppbevares på egen
risiko.
Standantrekk
De fleste deltakere på messen kler seg opp formelt, og UB’er avtaler gjerne på forhånd
hvordan de skal kle seg, slik at man matcher.
Mat
Det serveres ikke gratis mat til Ungdomsbedriftene. Det kan kjøpes mat og drikke i
kantina, eller man kan ta med egen mat. Dagens varme rett i kantinen kan kjøpes til
elevpris. NB! Dette blir en lang dag, spis frokost og pass på å få i dere god og riktig lunsj!
Toaletter
Vi gjennomfører jevnlig tilsyn på toalettene for å holde det rent. Om dere mener det
trenger ekstra ettersyn send SMS med WC til 95 96 43 15.
Parkering
Man parkerer gratis på parkeringsplassen til Skien Fritidspark.
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A. Hvem kan/bør delta?
Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe?
Det finnes ingen forventning eller krav om at dere må være "proffe" for å delta på
messen. Vi ønsker at flest mulig skal delta og gjøre det beste de kan! Det vil være flott
stemning, og dere treffer rundt 1000 andre UB-elever. Ta med varen/tjenesten din, gjør
det beste du kan og spe på med godt humør! Alle stiller på lik linje, og alle deltar på UBmesse for første gang.

Vår forretningside baserer seg på salg av tjenester i lokalsamfunnet. Vi har derfor ingen
salgsgevinst å hente på messen. Hvordan blir det å delta da?
BRA! Dette er en fin trening i å presentere forretningsideen og bedriften din. Du treffer
mange andre som driver ungdomsbedrifter, får tips og råd, gode kontakter, og er samtidig
med i konkurransen. Dere kan selvfølgelig være med i alle konkurransene om dere
ønsker og har like stor sjanse til å vinne som alle andre.

Vi har ingen logo, brosjyre, webside…, hvordan blir det å delta da?
Det går helt fint! Husk at Beste logo, brosjyre, webside og en del andre ting kun er
spesielle konkurranser. Alle er automatisk med i konkurransen om å vinne kategorien
«Beste innovasjon», «beste utstilling» og «beste selger». Nok en gang, ingen behøver føle
seg "proffe" for å delta. Det viktigste er å stille opp og presentere dere på en best mulig
måte!

Vi har meldt oss på i beste logo (eller andre kategorier), men har dessverre ikke mulighet
til å delta på messa. Kan vi være med i konkurransen selv om vi ikke deltar på messen?
Nei! Alle deltakerne i konkurransene må være utstillere på messen.

B. Om mesterskapet og arrangementet
Vil det være oppmerksomhet om dette arrangementet i media?
De tidligere årene har media hatt en sterk fokusering på konkurransene og
arrangementet. Vi regner med å få bred dekning i de fleste medier, så vel aviser som i
radio og TV. Fylkesordførere, ordførere, næringslivsledere, offentlige ledere og
stortingsrepresentanter er invitert.
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C. Arrangementsdagen

Når må vi møte?
Åpningen er kl. 10.00 og da skal standen være klar. Dørene åpner kl. 08.00, prøv å være
der så tidlig som mulig. For de som er påmeldt til «Beste UB» begynner
bedriftspresentasjonene allerede klokken 09.00, derfor er det lurt å være ute i god tid.

Hvor møter vi i Skien Fritidspark?
Det første dere må gjøre når dere kommer, er å registrere deres Ungdomsbedrift
oppmøtte i registreringsskranken som er ved hovedinngangen. Her mottar dere standkart
og annen viktig info om dagen. De som ikke registrerer seg før kl. 09.30 anser vi som
ikke å ha møtt opp og kan bli strøket på dommerskjemaer etc.

Når slutter det?
Arrangementet er ferdig etter avsluttende premieutdeling ca kl. 18.00. Da er det rydding
og nedrigg av stander før man kan dra.

D. Stand/utstilling
Ordner Ungt Entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv?
Ungt Entreprenørskap ordner veggene som skal utgjøre standen deres, og dette står klart
når dere kommer på selve messedagen.
Utover standveggene må dere ordne alt selv og rigger og ordner slik dere selv synes
passer, men det må IKKE limes/stiftes/tegnes/skrives/males på pappveggene. De skal
brukes i flere år fremover.

Messen foregår inne i en fotballhall og underlaget er av kunstgress. Derfor kan vi
anbefale de som ønsker stødigere underlag å ta med klikk-gulv til å legge på sitt standområde.

Når kan vi rigge til standen?
Det er mulig å rigge fra kl 08.00 og frem til åpningen kl 10.00, det er ikke anledning til å
rigge under åpningen.
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Når kan vi rigge ned standen?
Dere skal rigge ned stand etter avsluttende premieutdeling ca kl 18.00. Dere må ikke
starte nedrigging før avsluttende premieutdeling er ferdig.

Hvordan bør standen/utstillingen vår se ut?
Dette er det ingen fasitt på, så det er altså helt opp til dere selv. Vær kreative, skill dere
ut. Hvis dere leter litt i UB-løypa og blant våre filmer på ue.no (YouTube) så kan dere finne
mange tips der. Se konkurransekriteriene for «Beste utstilling» for å se hva dommerne vil
vurdere etter. Blant annet skal standen være en informasjonskilde og bidra til salg for
bedriften.

Har Ungt Entreprenørskap rekvisitter, lys, skjøteledning osv. som vi kan bruke på
standen?
Nei, vi legger opp til ett strømuttak for hver UB. Dere skaffer selv det dere ellers måtte ha
brukt for. Husk også å ta med egen jordet skjøteledning i tilfelle dere trenger flere stikk
og lengre ledning. Det er bedre å ha med en skjøteledning for mye, enn for lite. NB! max.
10 A belastning (dvs. PC, små spot o.l)! Er det noen tekniske problemer med strøm,
sendes SMS med STRØM «stand nr» til 95 96 43 15. Da vil dere få hjelp.

Vi vil henge opp bilder, plakater osv. på vår stand. Hvordan gjør vi det når veggene er i
papp?
Da bør dere kle veggene med duk, laken eller liknende som dere fester utstillingen i. Ta
med klyper, snøre eller hyssing. Det er om å gjøre å holde veggene fine slik at vi kan
bruke dem i flere år fremover. NB: Nåler er forbudt pga at det er en idrettshall med
kunstgress!

Vi ønsker å bruke spotlight på vår stand. Hvordan får vi festet disse?
Veggene er av papp så her er ingen mulighet til å feste med skruer eller lignende. En
mulighet er å legge en tynn (og lett) "drager" over standen som hviler på øvre pappkant
på begge sider. Lette spotter med klemme/klypefeste bør gå greit å feste her, eller på
pappkantene.

Vi har lyst til å bruke mikrofoner og/eller musikk for å trekke kunder. Er det lov?
Her får dere bruke sunn fornuft, men regelen er at det skal være diskret bruk! Ingen
setter pris på å være nabo med en stand som spiller høy musikk hele tiden. Videre er det
heller ikke særlig festlig med en nabo som forsøker å trekke til seg besøkende ved hele
tiden å snakke høyt i en mikrofon. Forsiktig bruk kan være vellykket. Husk å snakke med
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nabostandene om det er ok nivå, å be dem om å si fra dersom de føler det blir for mye.
Får dere klager må dere ta hensyn.

Må vi stå på standen hele dagen?
Standen må være betjent hele messedagen. Når dere skal spise eller gjøre andre
nødvendige ærend, avløser dere hverandre. De som er med i «Beste UB» må passe på å
være tilstede når juryen skal ha intervju på standen! Vær vennlig å forflytte dere raskt til
og fra når det annonseres for felles program fra scenen inne i Flerbrukshallen.

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

Har læreren vår lov til å hjelpe oss med å rigge opp utstillingen?
Tja, men denne dagen er han/hun i så fall deres assistent. Dere bestemmer hvordan ting
skal være, og ikke læreren deres.

E. Konkurransen

Hva konkurreres det i på messen?
Se konkurransekriteriene som er sendt ut. De ligger også på
http://www.ue.no/Buskerud/Kalender/FYLKESMESSE-FOR-UNGDOMSBEDRIFTER-2015#tab1

Hvordan fungerer selve bedømmingen?
Dette er litt avhengig av hvilken konkurranse vi snakker om. Noen konkurranser krever at
du sender inn materiell på forhånd (logo, reklamefilm osv). Se de ulike
konkurransekategoriene for opplysninger om dette kravet. I slike konkurranser vil
dommerne 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.
I de konkurransene hvor det ikke er krav om at noe skal sendes inn på forhånd, vil
dommerne komme rundt og se på hver enkelt stand. Dette skjer en eller annen gang i
løpet av dagen. De vil da snakke med dere, vurdere 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.
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Husk alle stands får besøk av dommere, fordi alle automatisk er med i konkurranser hvor
dette er nødvendig!

Hvem er dommere i konkurransen?
Ungt Entreprenørskap har håndplukket folk til å være dommere på bakgrunn av
kompetanse og forståelse for den kategorien de dømmer. Det er dyktige folk, som vil
møte dere med et hyggelig vesen på standbesøk.

Hva skjer dersom vi ikke rakk å sende inn nødvendige materiell innen tidsfristen?
Da blir både dere og vi lei oss! En frist er en frist og man blir da avmeldt i den aktuelle
kategorien. Man stiller uansett i felleskonkurransene og de andre dere evt. har rukket å
sende inn materiell til.

Det står at ungdomsbedriften skal presentere seg på en scene. Må vi gjøre det dersom
vi ikke har lyst..?
Kun de ungdomsbedriftenen som er påmeldt til «Beste UB» skal holde en 4 minutters
presentasjon på en scene for dommere, og eventuelt et lite publikum.
Dersom dere ikke melder dere på i kategorien "Beste ungdomsbedrift" må dere ikke
presentere noe. Dersom dere er påmeldt i denne kategorien, men ikke stiller opp på
presentasjonen, blir dere strøket.

Hva skal vi gjøre når vi skal presentere bedriften vår på scenen?
Dette er også opp til dere selv.
Det gis likevel noen retningslinjer under beskrivelsen av kategorien "Beste
ungdomsbedrift". Vi oppfordrer flest mulig til å melde seg på i kategorien Beste UB. Dette
er den gjeveste prisen og her får dere virkelig prøvd dere, og vist dere frem på mange
områder. Vi viser igjen til UB-løypa og våre filmer på ue.no (YouTube), her kan dere få tips
og ideer.

F. Kåring av vinnere og premieutdelinger.
Blir alle vinnerne automatisk deltakere i norgesmesterskapet?
Nei. Ungt Entreprenørskap nominerer noen ungdomsbedrifter som skal reise til
norgesmesterskapet (F. eks Beste innovasjon, Beste UB, Beste IA), men vinnerbidragene i
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Beste logo, Beste Markedsførings og Beste forretningsplan blir nominert og sendt inn og
er med i NM. (Se de ulike kategoriene for nominasjoner i dem).

Hva skjer med vinneren av norgesmesterskapet? Finnes det et europamesterskap?
Det finnes også et europamesterskap. Vinnerne av «Beste UB» på norgesmesterskapet vil
være
Norges representant i EM.

Hva er premiene i konkurransene?
Se konkurransereglene som er sendt ut.

14

