
 

 

FYLKESMESTERSKAP FOR STUDENTBEDRIFTER 2021 
 
Studentbedrifter som deltar i Fylkesmesterskapet i Viken, har muligheter til å kvalifisere seg til NM for 
studentbedrifter 7.-8. juni. For å delta i konkurransene, må Studentbedriften i forkant og innen fristen, 
3.mai, sende inn: 
A.    En videopitch (maks 2 minutter).  
B.    Ett bilde av de ansatte i studentbedriften (gjerne med produktet). Det er lov å laste 
       opp flere bilder. 
C.    Forretningsplan eller forretningsmodell (maks 15 sider inkl. vedlegg), samt coversheet  
       (siste side i dette dokumentet).  

 
FRIST for påmelding er mandag 3.mai 
 
NB: alt innsendt materiell (skriftlig, video og bilde) kan brukes eksternt både av Ungt Entreprenørskap 
og våre samarbeidspartnere. Dersom det er studenter som har reservert seg mot film og bilde, bør 
ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn. 
 
Påmelding og opplasting av bidrag til konkurransene skjer på www.fmviken.no  
 
Videopitchen må være lastet opp på Youtube, og linken legges ved i påmeldingsskjemaet. Det vil bli 
sendt ut en bekreftelse når dere er påmeldt konkurransen. Alle deltar automatisk i beste Pitch og 
beste Studentbedrift. Dere haker av dersom dere ønske å delta på Best in Business i tillegg. 
  
Viktig info! Alle skriftlige bidrag lagres i PDF og navngis med studentbedriftens navn. 

 

BESTE STUDENTBEDRIFT  
  
Juryen vil legge vekt på følgende: 
•    Har studentbedriften arbeidet med et nyskapende konsept med høy innovasjonsgrad? 
 
•    Dekker bedriftens produkt et behov i markedet som bidrar til økonomisk, kulturell og/eller sosial 
verdiskaping? Er betalingsvillighet for produktet eller tjenesten, også internasjonalt, sannsynliggjort? 
 
•    Er det sannsynlighet for vekst i det aktuelle markedet, også internasjonalt, og har bedriften en 
ambisiøs og realistisk plan for sin vekst – gjerne også utover Studentbedriftens levetid? 
 
•    Har bedriften identifisert, utnyttet og utviklet sitt nettverk i verdikjeden? Gis det gode vurderinger 
av aktuelle distribusjonskanaler eller etablering og bruk av slike? 
 
•    Kan bedriften på sikt gi avkastning til eiere og interessenter, og/eller har bedriften betydning for 
enkeltpersoners og gruppers livsvilkår? Er risikoaspektene identifisert og vurdert håndterbare, og 
forsvarer avkastningspotensial risikonivået? 
 
•    Fremstår bedriften troverdig med ambisiøse og gjennomførbare mål? Viser deltakerne i bedriften 
nødvendig handlekraft og pågangsmot? 
  
Praktisk gjennomføring av vurderingen 
Juryen vil gå gjennom innsendt materiale og forretningsplan i forkant, og vil vurdere filmen/pitch  “two 
minutes to convince”, i tillegg vektlegges dialog i intervju.  

http://www.fmviken.no/


 

 

 

BEST IN BUSINESS 
  

I denne konkurransen blir bedrifter som har nådd ut i markedet belønnet. Juryen vil se etter 
Studentbedrifter som på kort tid har fått bedriften opp å stå og er inne i driftsfasen med 
markedsføring, SALG, regnskap.  
 
• Fremdrift; prosessen fra idé til handling/salg 
• Samarbeid med andre aktører 
• Markedsførings- og salgsaktiviteter 
• Økonomisk oversikt 
 
Dere velger om dette synliggjøres i forretningsplanen, eller om dere ønsker å levere en 1-2 siders 
beskrivelse som et vedlegg til forretningsplanen som viser hva som er gjort. Dere haker av for 
påmelding i denne kategorien og det er felles intervju i denne konkurransen og Beste studentbedrift.  
 

 
 

BESTE PITCH 

 
Vi i Ungt Entreprenørskap Viken har en egen pris hvor vi kårer den beste pitchen. Pitchen er maks 2 

minutter. Dere skal synliggjøre varen eller tjenesten dere tilbyr. Det er viktig med bilde av produktet. 

Her er noen tips til hva en pitch kan inneholde.  

• Problem/behov (hvem påvirkes, omfang, konsekvens). 

• Løsning (underliggende magi/teknologi, hvordan problemet løses) 

• Forretningsmodell (hvordan dere tjener penger) 

• Markedsføring og salg (hvordan blir folk oppmerksomme på dere, hvordan selger dere) 

• Konkurranse (antall konkurrenter, mulig nye konkurrenter) 

• Teamet deres (hvem, bakgrunn, samarbeid) 

• Forventninger (utvikling fremover, konkrete milepæler) 

• Status (status i dag, tidslinje fremover) 

• Oppsummering (hvilket inntrykk sitter seer igjen med?) 



 

Navn på Studentbedrift:  (gjerne med logo) 

 

Sammendrag: 

Forretningsidé: 

 

 

Utfordring: 

 

 

Løsning: 

  


