KICK-OFF 2013

Ungt Entreprenørskap Hordaland har gleden av å invitere elever og lærere som skal ha
ungdomsbedrift til felles Kick-Off
18. september kl 12:00 – 14:30.
Adresse: Salem konferansesenter, Sigurdsgt. 6, Bergen

Påmelding:
Lærer sender påmelding samlet for sin klasse. Elektronisk påmelding innen mandag 16.
september. Program og påmeldingskjema finner du i kalenderen på nettsidene til UE
Hordaland: www.ue.no.
Informasjon
Alle elever må ha følge med lærer. Mat og drikke er ikke tillatt inne i salen. Kick off er gratis,
men vi har i år begrenset med plasser så her er det førstemann til møllen……
Spørsmål kan rettes til: Inger Grete Strømme, inger.g.stromme@ue.no, 918 45 591.

Velkommen til en spennende oppstart på UB-året!
Program på neste side:

www.ue.no
Copyright © UE Forlag

Kick - off for ungdomsbedrifter 2013
Program
Kl 12:00

Velkommen
v/Inger Grete Strømme, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Hordaland

kl 12:10

Relasjonens makt
v/Francois Elsafadi
Francois har jobbet i New Page i tillegg til å være en mye brukt foredragsholder for
næringslivet, skoler og i andre forum. Francois har erfaring og kunnskap innen mange
forskjellige felt, og er en allsidig og lidenskapelig foredragsholder. Dette foredraget

berører de viktige aspektene ved det som kanskje betyr aller mest for oss.

"Eg er liten eg men eg vågar meg" - Norges Beste ungdomsbedrift 2013

Kl 13:00

v/Folkelokk UB

Q

kl 13:30

ha

Vinner av fylkesmessen 2013 og Norges beste ungdomsbedrift. Tre glade jenter som
har skapt forretning ut av sine talenter og hobbyer; dans og folkemusikk. Eirin, Margit
og Aurora vil fortelle om en spennende reise med sin bedrift gjennom UB-året.

Lær å fly
v/Stig Hjerkinn Haug
Stig Hjerkinn Haug har vært grunder siden han var 18 år gammel. Han har startet ett
ti-talls selskaper; reklame, TV produksjon, spillefilm, Westedals Reklameskole og
produktplassering for å nevne noe. Han har gitt ut en bunke fagbøker om kreativitet
og holder foredrag og forelesninger rundt i hele Norden. I dag er han leder av Stig og
Stein Idelaboratorium.

Kl 14:20

Aktiviteter gjennom UB-året

Kl 14:30

Slutt
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