Forretningsideer 2011/2012
Camerat UB, Hamar katedralskole
Camerat UB gjør film. Vi tilbyr filming, redigering og brenning av filmen/filmene på DVD, samt overføring av film
fra kassetter til digitale filer. Vi lager alt fra idé til ferdig produkt for kunden, og vi filmer arrangementer.
EasyLiving UB, Sola videregående skole
EasyLiving UB tilbyr en søppelpresser som festes på søppeldunken og presser søppelet ned slik at kapasiteten
øker.
Frii UB, Nøtterøy videregående skole
Frii UB tilbyr to trådløse tilkoblingsenheter for lyd, en sender og en mottaker. Disse kobles hhv. til en
musikkavspiller, som for eksempel PC eller iPod, og høyttalere. Vi gjør det dermed mulig å spille av musikk på
alle høyttaleranlegg, helt trådløst ved hjelp av Bluetooth-teknologi.
Godt Grep UB, Mailand videregående skole
Godt Grep har utviklet og solgt en ny type bæreløsning som skal gjøre det enklere å håndtere skiutstyr til og fra
aktiviteter.
GreenDream UB, Bergen handelsgymnasium
Bedriftens virksomhet består i å utvikle og selge en miljøbok for barn. Vi ønsker å øke barn og unges bevissthet
rundt miljøproblemer, og boken skal inspirere og påvirke dem til å ta miljøvennlige valg på en lærerik og
underholdene måte.
Infremo UB, Hammerfest videregående skole
Vi redesigner klær som folk ikke bruker eller skal kaste og gjør det om til noe kult! Våre klær er spesielt rettet
mot ungdom. Vi gir nytt liv til det andre kaster.
Kahawa UB, Arendal videregående skole
Produktet vårt er spesialkaffe fra Tanzania. Handelen foregår gjennom prinsippet om rettferdig handel, og
designet på kaffeposene er sammen med kaffens særegne smak, med på å gjøre vårt produkt helt unikt. Vår
forretningsidé er å selge kvalitetsrik kaffe til kaffenytere som er ute etter det lille ekstra, samtidig som de bidrar
til en rettferdig fordeling av fortjenesten.
Klín UB, Greåker videregående skole
Vi har selv sett og opplevd at sluket i dusjen ofte tetter seg. Å rense sluket er både ekkelt og tidskrevende. Vår
forretningsidé er derfor en håroppsamler til dusjen. Vi kaller den EasyClean. Det er en miljøvennlig filterpose
som man plasserer ned i sluket, slik at hår og annet smuss samles opp. Når filteret er fullt, tar man opp filteret
og kaster det. På denne måten unngår du hårete, ekle sluk.
Miljøretur UB, Romsdal videregående skole
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Miljøretur UB tilbyr bedrifter som er ansvarlig for innsamling av lyspærer, sparepærer, lysrør og batterier, en
miljøstasjon som gjør hverdagen til kundene og bedriften enklere. Det skal bli enkelt for alle forbrukere å
returnere elektrisk avfall. I tillegg ønsker vi å forenkle innsamlingen for dagligvarebutikker i Norge.
Natura UB, Thora storm videregående skole
Natura tilbyr skjerf i 100 % økologisk bomull i trendy design. Våre kunder er opptatt av mote og miljø. Vi har en
miljøvennlig profil og er konkurransedyktig. 10 % av inntektene
skal gå til Fairtrades produsentfond.
NEOpaper UB, Drammen videregående skole
NEOpaper UB skal produsere et magasin med samfunnskritiske artikler om kultur og samfunn for generasjon Y,
som gir leseren nye ideer og perspektiver, og som motiverer leseren til å ta bevisste valg i livet.
Pinskjé UB, Kragerø videregående skole
Pinskjé UB vil tilby mennesker i alle aldersgrupper en ny variant av en isskje der vi legger stor vekt på design og
justeringer som vil gjøre denne til et godt og spennende produkt. Justeringene vil være en skyvemekanisme
som får iskulene til å løsne enklere fra isskjea. Iskula vil aldri mer sitte fast i isskjea og det vil være lett og
praktisk å bruke redskapet.
Puella Magasin UB, Luster videregående skole
Forretningsidéen vår er å lage et nynorsk motemagasin som baserer seg på mote til en billigere penge. Vi vil nå
fram til ungdom og studenter med budskapet vårt om at klær ikke trenger å koste så mye som de fleste
magasinene på markedet henviser til.
Ramsk interiør UB, Tangen videregående skole
Ramsk interiør virksomhet består i å produsere og selge tekstiler, interiørprodukter og opphengs produkter.
Snusfornuft UB, Hadeland videregående skole
Snusfornuft UB skal tilby et produkt for bedrifter og privatpersoner, som har problemer med snus, og søl
forårsaket av snus. Snuskoppen er et egendesignet beger som erstatter askebegeret innendørs. Begeret er i
hovedsak for snus, men kan også brukes til tannpirkere og småsøppel.
Touch Finger UB, Elvebakken videregående skole
I Norge er det kaldt å bruke mobiltelefonen om vinteren. Mange av oss har mobiler med touchscreen (iPad, HTC
og lignende), og ved bruk av hansker får man ikke kontakt med skjermen. Det er fordi touchscreen reagerer på
strøm fra fingeren. Vi har et produkt som løser dette problemet. Vi tilbyr en touchknapp som gjør at du kan
betjene din touchscreen med hanskene på.
Type It UB, Stangnes videregående skole
Vår forretningside er å skrive saker til lokale aviser slik at ungdommen skal interessere seg mer for journalistikk
og bli mer samfunnsbevisst. Vi ønsker å få ungdommer interesserte i nyheter og det som skjer i
lokalsamfunnet. Videre ønsker vi at ungdommer skal gå i våre fotspor og interessere seg for også å skrive for
aviser og magasiner.
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UB Skyn, Vest-Lofoten videregående skole
UB Skyn skal tilby en miljøvennlig veske med et fint design av gjenbrukt
materiale. Markedet vårt er befolkningen i Vest-Lofoten som vil kjøpe noe annerledes.
Produktet vårt er miljøvennlig veske laget av gjenbrukt materiale. Vesken er et
modifisert, men innovativt produkt som skal være et bedre alternativ enn andre vesker.
Untitled Media Productions UB, Ole Vig videregående skole
Vi produserer alt av medieprodukter du som kunde ønsker! Vi vet hvor stort behovet for
gode medieprodukter er i dag, og vi jobber for å produsere nyskapende og spennende produkter. Vi vil sammen
med deg som kunde utvikle det produktet du ønsker og utfylle alle ønsker du som kunde har.
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