GRÜNDEREXPO PROGRAM
Mandag 10. mars 2014
15:00 – 21:00		

RIGGING AV STANDS

			Alle Elev- og Ungdomsbedrifter som deltar på GründerExpo kan rigge opp standen sin.
			

Tirsdag 11. mars 2014
08:00 – 09:45		

RIGGING AV STANDS

			Alle Elev- og Ungdomsbedrifter som deltar på GründerExpo rigger ferdig standen sin.
09:45 – 10:00		

ALLE GÅR INN TIL HOVEDSECENEN FOR ÅPNING AV GRÜNDEREXPO

			
10:00 – 11:00 		

VELKOMMEN, OG PRISUTDELING I FORHÅNDSJURYERTE KLASSER

			
Premieutdeling for både Elev- og Ungdomsbedrifter i følgende konkurranser:		
			Beste logo for ungdomsbedrift (vgs)
			
Beste logo for elevbedrift (u.skole)
			
Beste kundeopplevelse på nett (vgs)
			
Beste forretningsplan for ungdomsbedrift (vgs)
			
Beste reklamefilm for ungdomsbedrift (vgs)
			
Beste reklamefilm for elevbedrift (u.skole)
			

11:00 – 11:15 		

JURYMØTE

			Alle jurymedlemmer møtes på juryrommet for gjennomgang av dagen.
11:00 – 14:00/15:30

ÅPEN UTSTILLING

			Elevbedriftene stiller ut bedriftene sine i tidsperioden 11:00-14:00,
			
			

og Ungdomsbedriftene stiller ut bedriftene sine i tidsperioden 11:00-15:30. 			
Åpen utstilling for publikum med gratis inngang. Inviter venner, familie og kjente!

11:15 – 15:15 		

PRESENTASJONER

			
Presentasjoner fra deltakere til prisen "Beste Elevbedrift" og
			"Beste Ungdomsbedrift".

13:30 - 14:00		

JURYMØTE ELEVBEDRIFT

			Alle jurymedlemmer (Elevbedrift) møtes i juryrommet før premieutdeling.
14:15 - 15:00 		

PRISUTDELING VED STOR SCENE FOR ELEVBEDRIFT

			Beste markedsføring
			Beste utstilling
			Beste selger
			Beste produkt
			Gastronomiprisen
			Beste sosiale entreprenør
			Beste Elevbedrift
			

15:00 – 16:00 		

NEDRIGGING OG HJEMREISE FOR ELEVBEDRIFT

			Elevbedriftene (ungdomsskole) rigger ned utstillingene sine.
			

NB! Ikke tillatt for ungdomsbedriftene å rigge ned.

15:30 – 16:00		

JURYMØTE UNGDOMSBEDRIFT

			Alle jurymedlemmer (Ungdomsbedrift) møtes i juryrommet før premieutdeling.
15:30 – 16:00		

NEDRIGGING FOR UNGDOMSBEDRIFT

			Ungdomsbedriftene kan starte å rigge ned utstillingene sine en halv time før
			premieutdelingen.

16:00 – 17:00		

PREMIEUTDELING VED STOR SCENE FOR UNGDOMSBEDRIFT

			Beste markedsføring
			
Beste HR/IA-bedrift (NM deltagelse)
			
Størst verdiskapningspotensial (NM deltagelse)
			Beste yrkesfaglige bedrift
			
Beste selger (individuell pris)
			
Beste utstilling (NM deltagelse)
			
Beste innovative produkt (NM deltagelse)
			Beste regnskap
			Beste sosiale entreprenør
			
Beste Ungdomsbedrift (NM deltagelse)

17:00 – 18:00		

NEDRIGGING OG HJEMREISE FOR UNGDOMSBEDRIFT

			Ungdomsbedriftene rigger ned utstillingene sine.

