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ÅRETS DIGITALA NÄRVARO | SKÅNE 
Deadline:  

 6 februari 2023 

 16:30 

En god digital närvaro är idag en förutsättning för att ett företag ska kunna fånga kunden och 

sprida sitt varumärke. I denna tävling prisas det UF-företag som har en genomtänkt digital 

närvaro och som kan visa på hur denna lett till resultat.  

UF-företaget ska beskriva: 

• Affärsidén. 

• Vilka digitala plattformar ni som UF-företag har valt att använda? (Sociala medier, 

hemsida, nyhetsbrev, UF-gallerian osv.) 

• Strategiarbetet och de val som har gjorts för att nå rätt målgrupp. 

• I vilken utsträckning deras digitala innehåll är skapat av UF-företaget eller om man 

har tagit extern hjälp. I så fall, varför och på vilket sätt? 

• Hur den digitala närvaron ökat försäljningen och kännedomen om företaget? 

• Sin design, grafiska element och helheten på de digitala plattformarna. Finns det en 

röd tråd? 

• Resultat och effekter av den digitala närvaron; trafik på hemsida, följarantal, 

interaktioner (gillamarkering, kommentarer, delningar etc.). Har UF-företaget fått 

särskilt stor spridning på något innehåll? Ser UF-företaget en ökad försäljning till följd 

av sin digitala närvaro?  

Juryn bedömer: 

• Beskrivningen av UF-företagets digitala närvaro och hur denna överensstämmer med 

innehållet i deras digitala kanaler. 

• Hur väl UF-företaget tagit tillvara på de olika digitala plattformar som finns. Är de 

närvarande på olika sociala medier? Har de en hemsida? Finns UF-företaget på UF-

gallerian? 

• Hur den digitala närvaron leder till försäljning/varumärkeskännedom. 

• Design och kreativ höjd på det digitala arbetet. 

• Hur de digitala plattformarna används för att profilera och informera om UF-företaget 

och des verksamhet. 

• Helhetsintrycket av företagets digitala närvaro. 
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Tävlingsinstruktioner: 

• UF-företaget loggar in med sitt användarnamn och lösenord på 

www.ungforetagsamhet.se. 

• Ladda upp tävlingsbidrag bestående av en skriftlig beskrivning på max 3 A4-sidor i 

PDF-format och på max 10 MB. Ni har även möjlighet att ladda upp max 5 

bilder/ritningar och på max 128 MB om ni önskar.  

• Följande uppgifter ska tydligt framgå i tävlingsbidraget: UF-företagets namn, region, 

skola och vilken tävling det avser.  

• Affärsidén får inte innehålla plagiat, strida mot svensk lagstiftning eller mot Ung 

Företagsamhets regler.   

• Juryn besöker UF-företagets sida på ungforetagsamhet.se/uf-gallerian.   

 

TÄVLINGSVÄRD: 

 

TÄVLINGSVÄRD: 
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