Velkommen til KICK-OFF
- en inspirasjonsdag for ungdomsbedrifter UE Østfold gir deg en spennende og inspirerende dag med forelesninger
Mandag 9. september får Du som gründer og UB'er en dag med et morsomt og
motiverende innhold. Vi lover deg latter, inspirasjon, men også nyttig kunnskap som
sikrer din framtid som bedriftseier.
Kick-off starter kl. 1000 og avsluttes kl. 1200.
Programmet er som følger:

Ungt Entreprenørskap
Ungt Entreprenørskap ønsker dere velkommen til en spennende dag. Hva
er en ungdomsbedrift? Hva skal til for å få suksess i din ungdomsbedrift?
Hvilke muligheter har du med din ungdomsbedrift? Dette er noen av
spørsmålene du får svar på.
Unge Tider UB
Unge Tider UB var en ungdomsbedrift fra Malakoff videregående skole.
Bedriften besto av to jenter og to gutter, og de produserte en nettdrevet
informasjonskanal for å formidle informasjon om aktuelle saker,
arbeidsforhold og rettigheter for ungdom. De ble kåret til beste
ungdomsbedrift i Østfold i forrige skoleår.

Inspirasjon og tips fra fjorårets ungdomsbedrifter
Møt flere av fjorårets UB elever fra ulike studieretninger. De forteller om
sine ungdomsbedrifter og hva de har lært i denne perioden. Bli inspirert
av deres ideer og lær av deres tips og erfaringer.

Få innblikk i internasjonale trender og markedsføring.
Dr. Thierry Dupont er markedsansvarlig i Global Trends, en av Europas
ledende markedsføringsbedrifter. Han har lang erfaring i internasjonal
markedsføring med hele verden som arbeidsplass. Følg med på en
spennende reise i hvordan man lykkes i et internasjonalt marked.

Kick off tar av på følgende sted og tid:
Sted: Quality hotell, Sarpsborg
Dag: Mandag 9. september
Tid:
1000 til 1200
Frist for påmelding er onsdag 4. september.

Påmelding Kick-Off for ungdomsbedrifter
Vi gjør dere oppmerksom på at kick-off er for deg som er motivert til en annerledes og
inspirerende dag. Her ønsker vi oss ungdom som kan oppføre seg og representere sin
ungdomsbedrift og sin skole på en hyggelig og positiv måte. Her blir det 2 timer med full rulle. Ta
med deg ditt gode humør, din positive innstilling og ståpåengasjement. Vi gleder også til å møte
deg.
Send samlet påmelding, antall elever og lærere, fra skolen til ostfold@ue.no senest onsdag 4.
september.
Ungt Entreprenørskap Østfold ønsker dere velkommen til en spennende dag.

