INTERNMESSE 2016
FOR UNGDOMSBEDRIFTER VED KVT OG TILLER VGS

Tid og sted: Tiller VGS, onsdag 03. februar 2016
kl. 10.00-14.00

Konkurranser med 1, 2, og 3.pris i hver kategori:
1.
2.
3.
4.

Forretningside med høyest verdiskapingspotensial
Beste markedsføring
Beste stand
Beste ungdomsbedrift

Det er tre premier i de ulike kategoriene på henholdsvis. kr. 1000, kr 500 og kr. 350 for 1, 2
og 3. plass.

En jury fra skole/næringsliv vil bedømme bedriftene og legge vekt på følgende kriterier:
1. Forretningside med høyest verdiskapingspotensial
Juryen egger vekt på en helhetsvurdering og vil vurdere:




Valg av målgruppe, behov og betalingsevne
Løsning (produkt/tjeneste) egnet for kommersialisering. Leverandører er identifisert.
Konkurransemessige fordeler i markedet (særpreg)

2. Beste markedsføring
Juryen legger vekt på en helhetsvurdering og vil vurdere:




En god markedsplan (valg og anvendelse av konkurransemidler)
Helhetlig og gjennomtenkt designløsning (logo, brosjyrer, sosiale media, nettside, etc.)
Salgsteamets produktkunnskap, fokus på kunden og at de samarbeider godt

Hvis bedriften ikke har laget nettsiden og visuelle profil selv, så må det komme fram
hvem som har produsert denne.

3. Beste stand
Juryen legger vekt på en helhetsvurdering og vil vurdere:




Estetisk utforming, oversiktlig og synlig
At standen viser frem produktene/tjenestene. God plassutnyttelse.
At personene på standen er flinke til å presentere seg og bedriften

Hvis bedriften ikke har laget standen og interiøret selv, så må det komme fram hvem som
har produsert denne.
4. Beste ungdomsbedrift
Juryen legger vekt på følgende:





Forretningside
Markedsføring
Stand
Mulighetene til å lykkes som ungdomsbedrift

Her velger juryen ut en vinner basert på en totalvurdering.

PRAKTISK INFORMASJON
Messeområdet er i kantina på Tiller videregående skole. Alle stander må være ferdig rigget kl.
09.45. Messen åpner kl. 10.00 og avsluttes kl. 14.30.
Standene er 2 meter brede og er utstyrt med strøm, 1 bord og 2 stoler. Alt annet utstyr må
medbringes. Det er ikke tillatt å tilberede eller servere varm mat. Alle standene må til enhver
tid være ryddige og oversiktlige uten søppel og unødvendig rot. Det er mulig å selge
produkter/tjenester under messen.
Standen må være rigget ned og ryddet innen kl. 14.00. Premieutdeling skjer ca. kl.14.00.
Kandidater som kvalifiseres til å delta på Fylkesmessa vil få snarlig beskjed etter internmessa
da fristen for påmelding til Fylkesmessa er 04. februar.

Påmeldingsfrist: Torsdag 21. januar. Påmelding skjer til din lærer.

