Forretningsideer 2010/2011
Alltid beredt UB, Hadsel videregående skole
”Alltid beredt UB tilbyr deg å være trendy og beredt, til en hver tid! En førstehjelpspakke i nymotens design, med
det mest nødvendige utstyret, kan få ungdommer til å bruke den!”
Beb mobile UB, Florø videregående skole
”Visjonen til BEB Mobile er å selge beskyttelse til touch telefoner som ikke bare beskytter mobilen men også
gjør den ”sexy”. BEB Mobile skal være den rimeligste leverandøren i markedet – og tilby produktet der kunden
er.”
Bestla UB, Hadeland videregående skole
”Vi ønsker å selge miljøvennlige varmeputer for personer i Hadelandsområdet som sliter med stive og ømme
muskler og ledd.”
Captura UB, Hamar Katedralskole
”Captura UB er den eneste journalistiske bedriften i Hedmark, i tillegg til at den er den beste. Vi lager egne
magasiner og tilbyr journalistiske tjenester, som å skrive for aviser, magasiner, bilag og programmer.”
Chrivi UB, Skien videregående skole
”Chrivi UB skal utvikle og selge produkter knyttet til alpinbransjen. Hovedproduktet er vannsekken "LiftMan"
som skal brukes under testbremsing av skiheiser.”
Circum UB, Ålesund videregående skole
”Circum UB tilbyr stilfulle bålfat til hus og hytter i Norge. Produktet er et bålfat til ute-bruk året rundt og leveres i
cor-tèn stål uten noen former for giftige stoffer. Bålfatet, en utdypet stålplate som er formet som en wok, er
dermed helt trygg å grille mat på. Produktet kan bli solgt alene, eller med tilleggsutstyr som en ramme rundt
peisen for å få en spesiell finish på produktet.”
Create Media UB, Ole Vig videregående skole
”Vi lager alt av medieprodukter skreddersydd etter kundens behov! Interessen for medieprodukter og behovet
for mediebedrifter i dagens samfunn er stort. Det blir viktigere og viktigere for forskjellige bedrifter og profilere
seg selv og det blir større behov for medieprodukter. Create Media UB skal bidra på denne fronten. Vi har tro på
at elever som oss tenker nyskapende og har andre ideer enn de profesjonelle mediebedriftene.”
EnergiHus UB,Vinstra vidaregåande skule
”Vi tilbyr privatpersoner muligheten til å sjekke hvor store varmetap de har i sine hus, ved å ta bilder med
infrarød/varmesøkende kamera utvendig og innvendig i hus. Ut i fra kontrollen setter vi opp referat over hva
som kan/bør gjøres for å redusere varmetapet mest mulig.”
FinnmarksQuiz UB, Alta videregående skole
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”Vår ungdomsbedrift har som mål å produsere og selge spillpakken FinnmarksQuiz. Dette er en spillpakke som
vil inneholde en Quiz-kortstokk med spørsmål om Finnmark, samt en vanlig kortstokk. FinnmarksQuiz skal være
en morsom kilde til kunnskap om fylket, samtidig som det gir underholdning.”
Gjennestad Group UB, Gjennestad videregående skole
”Gjennestad Group UB skal bidra til at eggspisere i Norge skal få perfekt kokte egg. Dette gjør vi ved å tilby en
målestokk for koking av egg; eggstokken.”
Green Earth UB, Hamar Katedralskole
”Green Earth UB ønsker å bedre barn og unges miljøtanker. Gjennom vår miljøbok, Miljøhelten Alex, skal vi
oppfordre og lære vår målgruppe til å handle mer miljøvennlig. Vår visjon er å bygge en kultur blant barn og
unge for å ta vare på naturen, klimaet og miljøet gjennom samarbeid med internasjonale bedrifter. ”
Half & Half Trade UB, Lambertseter videregående skole
”Half & Half trade UB skal importere og selge håndverksprodukter fra Ghana, som armbånd, sandaler og
navnebrikker. Våre målgrupper er detaljister og designbevisste forbrukere mellom 16 og 45 år.”
it’s apps UB, Mailand videregående skole
”Vi i it’s apps vil lage en applikasjon for læringsplattformen it’s learning, som forenkler skolehverdagen til
iPhone-brukere og bedrer kommunikasjonen mellom administrasjon/skoleledere, lærere, elever og foresatte.”
Magnetic UB, Etterstad videregående skole
”Magnetic UB tilbyr et produkt som vil gjøre hverdagen smartere, enklere, og mer miljøvennlig for elever og
arbeidere innenfor byggesektoren. Vi har videreutviklet et produkt fra noe så dagligdags som en helt alminnelig
kost, til et unikt opprydningsredskap vi har valgt å kalle Magnetkost.”
Midt i Blinken UB, Drammen videregående skole
”Midt i Blinken UB har designet og utviklet en skiskytterstrikk for skiskyttere. I skiskyting brukes en reim eller et
belte rundt armen for å stabilisere geværet under liggende skyting. Vi har merket en generell misnøye med
dagens reim, og dette har vi gjort noe med! Vår Skiskytterstrikk er behagelig og løser dagens problem.”
PocketLock UB, Hetland videregående skole
”PocketLock tilbyr brukervennlige lås med høy kvalitet til tyverisikring av verdisaker. Gjennom vår
markedsføring, får sluttbruker informasjon om bruksområder til denne unike låsen. ”
Skjulte Saker UB, Bergens handelsgymnasium
”Skjulte Saker UB tilbyr en oppbevaringsløsning for verdisaker. Vi fokuserer på at produktet skal være enkelt,
behagelig, praktisk, lekkert og skjult.”
UB Skårungen, Skjervøy videregående skole
”Vår visjon er å lage de beste produktene en ungdomsbedrift kan lage. Vi skal drive med matproduksjon og
selge våre produkter til interesserte. Vi skal oppnå og bli en god bedrift som folk er fornøyd med og der de
ansatte trives.”
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Sweeper UB, Arendal videregående skole
”Sweeper UB skal tilby en fotballsokk med praktiske løsninger som skal gjøre enhver fotballspillers hverdag mer
komfortabel. ”
Tunajali UB, Arendal videregående skole
”Vi skal selge smykker og annet tilbehør håndlaget fra Tanzania, der 50 % av overskuddet vil gå tilbake til
skolen i Tanzania. Derfor tilbyr vi en meningsfull handel, vi bryr oss!”
Turflaske UB, Askim videregående skole
”Vår virksomhet består av å tilby kunden en flaske som inneholder det grunnleggende man har på pølsa;
ketchup, sennep og sprøstekt løk. Den er praktisk og enkel å ha med seg, i tillegg til at man sparer plass. Den
er for alle turgåere, pølseelskere og alle generelt. Vårt mål er at turflaske skal bli et naturlig valg for alle
pølsespisere på tur.”
Tøff? UB, Thora Storm Videregående skole
”Tøff? UB vil sette fokus på mobbing gjennom et foredrag basert på personlige erfaringer. Foredraget skal
holdes for ungdomsskoleelever og lærere.”
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