Forretningsideer 2007/2008
Circle of Life UB, Drammen videregående skole
”Circle of Life UB skal tilby en nedbrytbar handlebag som skal profilere Drammen som en
mer miljøvennlig by.”
Ski Sock UB, Nøtterøy videregående skole
”Ski Sock UB skal tilby alpinister en bedre skiopplevelse ved å øke komforten. Vi skal dekke behov for alpinister
i enhver alpingren.”
Konge klær UB, Hetland videregående skole
”Konge klær UB skal tilby nyskapende klær til det lokale streetwear markedet.”
Teaterhagen UB, Alta videregående skole
”Teaterhagen UB skal tilby en teaterforestilling for barnehager. Dette skal vi gjøre for å øke rekrutteringen til
barneteater.”
Tendo UB, Hadeland videregående skole
”Tendo UB skal tilby produkter til folk på farten for å tilfredsstille behovet for velbehag og
komfort.”
Lettvint UB, Øvrebyen videregående skole
”Lettvint UB skal lage enkle husholdningsartikler i resirkulerbare
materialer/gjenbruksmaterialer som skal gjøre hverdagen enklere for husmødre og husfedre.”
La Vita Bella UB, Ole Vig videregående skole
”La Vita Bella UB skal tilby arrangering av selskaper med mat og drikke. Bedriften skal også levere lunsjpakker
til bedrifter.
Unique UB, Hjalmar Johansen videregående skole
”Unique UB skal lage et søppelstativ med plass til flere søplekasser slik at det passer fint til kildesortering.”
Event Ytre Namdal UB, Ytre Namdal videregående skole
”Event Ytre Namdal UB skal tilby opplevelsespakker med utgangspunkt i kajakk i det
fantastiske Yte Namdal, for grupper som vil ha en unik og skreddersydd pakke, for
utfordringer, opplevelser og samhold.”
Beauty Care UB
”Beauty Care UB skal dekke kvinners behov for renslighet, skjønnhet og velvære ved å tilby såpe og
velværeposer av beste kvalitet.”
Deg i fokus UB, Steinkjer videregående skole
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”Deg i fokus UB skal tilby rygg/nakke massasje med eteriske oljer som har den hensikt å
fremme god helse for store og små, i alle eldre.”
Surrekopp UB, Nøtterøy videregående skole
”Surrekopp UB skal tilby en praktisk turkopp med rørepinne, hendig for Rett-i-koppen
produkter, kakao, pulverkaffe og tilsvarende produkter.”
Rett- Vest UB, Gjennestad videregående skole
”Rett- Vest UB vil bidra til større trafikksikkerhet for fotgjengere og trafikkanter. Dette skal de gjøre ved å tilby
refleksvester med påsydd lomme for enkel oppbevaring når den ikke er i bruk.”
Hjelperne UB, Lillehammer videregående skole
”Hjelperne UB vil hjelpe ungdom, voksne og eldre med forefallende arbeid i Lillehammer- og Brøttumsområdet.”
PABO UB, Halden videregående skole
”PABO UB skal lage en boks som man kan feste parkeringslappen i, for tohjulinger. Dette vil vi gjøre for å
forminske bøtelegging av moped- og motorsykkelførere.”
BERDAX UB, Furnes videregående skole
”BERDAX UB skal tilby skihoppere i alle aldre, både profesjonelle og amatører, billige
hoppdresser av god kvalitet.”
Imprimeo UB, Lambertseter videregående skole
”Imprimeo UB skal levere kvalitetsklær til for eksempel skoler og russ. Vi trykker etter
kundenes egne ønsker til en konkurransedyktig pris.”
Taktekkeren UB, Stangnes videregående skole
”Taktekkeren UB skal tilby reparasjon og omlegging av tak til svært konkurransedyktige
priser.”
Get to Know Honningsvåg UB, Honningsvåg videregående skole
”Get to Know Honningsvåg UB skal tilby verdifulle opplevelser til turister som reiser med
Hurtigruta. Våre miljøbaserte aktiviteter er med på å bidra til et fremtidsrettet og bærekraftig utvikling.”
HERO UB, Mysen videregående skole
”HERO UB skal produsere og selge den geniale anti- gli sålen HERO som er rettet mot eldre og alle som vil føle
seg trygge på glatt føre.”
Muskox candle UB, Oppdal videregående skole
”Muckox candle UB skal designe og selge en vegglampe som er utformet som en moskus.
Denne skal lyse opp mørke vinterkvelder i Oppdal.”
Safepram UB, Adolf Øiens skole
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”Safepram UB skal tilby et sikringssystem for barnevogner i kollektivnæringen.”
Plexifoto UB, Forus videregående skole
”Plexifoto UB skal tilby fotografering og innramming av bilder. Vår spesialitet er innramming i plexiglass.”
Dux Foss Musikkmanagement UB, Foss videregående skole
”DuX Foss Musikkmanagement UB skal dekke enkeltpersoners og bedrifters behov for
musikalsk underholdning ved ulike arrangementer, ved å tilby musikk utført av unge
musikktalenter til en rimelig pris.”
Vestheim UB, Ringerike videregående skole
”Vestheim UB skal selge selvoppblåsbare og luftisolerende klær som holder på varmen. Våre kunder er
mennesker i alle aldersgrupper.”
Rå smak og nyt UB, Rå videregående skole
”Rå smak og nyt UB skal få folk til å spise mer fisk. Dette skal vi gjøre ved å utvikle et godt og krydret smør man
kan steke fisken i.”
Urban formidling UB, Bergen Handelsgymnasium og Bergen Katedralskole
Urban formidling UB skal tilby urbane i Bergen informasjon om kulturlivet og de sosiale
møteplassene i Bergen.”
Opplev Øya UB, Øya videregående skole
”Opplev Øya UB skal arrangere opplevelser på Øya for folk alle aldre, med en sunn
undertone.”
Huba Bua UB, Valdres videregående skole
”Huba Bua UB skal lage en eventyrbok med valdreseventyr på valdresmål, som kan leses av voksne til barn.”
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