Tävlingsförfarande

Årets UF-företag 2019
De tävlande behöver noggrant läsa igenom tävlingskriterierna för årets UF-företag,
finns på ungforetagsamhet.se/sm2019.
Måndagen den 6 maj
De tävlande företagen och tävlingsjuryn är indelade i två grupper.
Presentation och intervju
Presentationens längd är max 4 minuter, när 1 minut återstår kommer UF-företaget att
ges signal om detta. Överskrider företaget presentationstiden får de avdrag på poängen.
Intervjuer kommer att ske med UF-företagen i samband med presentationen, alla UFföretagare som är med i tävlingen deltar både i presentationen och intervjun. Samtliga
företag kommer att intervjuas och intervjuerna beräknas ta ca 10 minuter. Momentet
är öppen för allmänheten så lärare, elever och andra kan titta på presentationen och
lyssna på intervjun.
Monterbesök
Under kvällen (18.30–21.00) kommer juryn att besöka de tävlande företagen i deras
montrar. Juryn kan välja om de själva då ska interagera med företaget eller om de ser
på när företagarna interagerar med en annan kund. Här finns möjlighet för juryn att
ställa kompletterande frågor om de så önskar. Juryn kommer att ta fram tio finalister
som meddelas på tisdag morgon i A-hallen vid informationsdisken.
Tisdagen den 7 maj
De 10 finalisterna kommer att tillkännages på morgonen i A-hallen, samt sättas upp i
A-hallens informationsdisk från kl. 08.00
Presentation och intervju
Presentationerna kommer att ske inför samtliga jurymedlemmar (tänk på att endast
hälften av jurymedlemmarna såg presentationen dag 1). Här presenterar UF-företaget
på morgonen, och får en intervjutid senare på dagen. Även här får presentationen vara
max 4 min och när 1 minut återstår kommer UF-företaget att ges signal om detta.
Överskrider företaget presentationstiden får de avdrag på poängen.
Juryn kommer att ta utse fyra finalister som får göra sin presentation på stora scenen
under tisdagens galamiddag med prisutdelning. De fyra nominerade kommer att
tillkännages i A-hallen, samt sättas upp i A-hallens informationsdisk och i
incheckningsdisken på tisdagen kl. 14.55. De fyra nominerade företagen repeterar inför
galamiddagen i Victoriahallen mellan ca kl. 15.00–17.00.
Med reservation för eventuella ändringar.

