Forretningsideer 2012/2013
Prosleeve UB, Ski vgs, Studiespesialisering
Tilbyr kombinert PC omslag og PC brett.
Pillow Fight UB, Arendal vgs, Markedsføring og ledelse
Pillow Fight UB tilbyr miljøvennlige interiørprodukter med unikt og nytenkende design. Vi vektlegger
sosialt entreprenørskap som fremmer rettferdig handel og miljøvern.
CaseIt UB, Drammen vgs, Studiespesialisering
Caseit UB selger mobildeksler med kortholder.
Drops UB, Kirkenes vgs, Studiespesialisering
Produserer og selger historiske drops til enhver anledning
Frame UB, Hamar Katedralskole, Medier og kommunikasjon
Produserer film etter kundens ønske.
Folkelokk UB, Odda vidaregåande skule, Entreprenørskap
Tilbyr kulturopplevelser i form av folkemusikk og dans.
Concreto Design UB, Ålesund vgs, Salg, Service og sikkerhet
Innovative interiørløsninger i betong, for hus- og hytteeiere i Norge.
Ogre Tales UB, Hadsel vgs. avd. Stokmarknes , Studiespesialisering
En egenprodusert souvernir fra Hadsel i Vesterålen
Made Media UB, Ole Vig vgs, Medier og kommunikasjon
Vi tilbyr medierelaterte tjenester som film, foto, design, web, tekst.
Transfer UB, Hadeland vgs, Salg, Service og sikkerhet
Transfer UB ønsker å gi musikkglade unge reisende i Hadelandsregionen en enklere måte å overføre
musikk i bil via mobile enheter.
Sine Cura UB, Nydalen vgs, Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Et barnebokprosjekt .
RescYou UB, Akademiet vgs, Medier og kommunikasjon
Import og salg av oppladbar nødlader til telefoner og andre elektroniske produkter.
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Hestegjengen UB, Mo og Jølster vgs, Naturbruk
Skape aktivitet rundt hest for alle som vil.
Ganesha UB, Thora Storm avd. Adolf Øiens skole, Studiespesialisering med entreprenørskap
Ganesha UB tilbyr termokopper til samfunnsbevisste forbrukere. 34 % av overskuddet går til bygging
av skolen Namma Nalanda på vegne av organisasjonen Concerned for Working Children.
Splash UB, Porsgrunn vgs, Medier og kommunikasjon
Splash UB arrangerer svømmekurs for barn mellom 5-10 år
Klimatech UB, Stangnes vgs, Bygg- og anleggsteknikk
Klimatech UB's virksomhet består i å tilby tjenester innenfor taktekking, ventilasjon, blikkenslager- og
rørleggerarbeid. Hovedfokus er å energi-effektivisere private hjem, gjennom å etterisolere tak og
installere varmegjenvinning, varmepumper o.l.
BodyMetal UB, Lister vgs studiested Flekkefjord, Service og samferdsel
Body Metal UB er en lett tilgjengelig bedrift som skal selge piercinger og smykker til ungdommer fra
bedriftens nærkommuner, for å dekke deres behov for veldig bra kvalitet til en akseptabel pris.
Soda Stick UB, Thor Heyerdahl vgs, Studiespesialiering
Virksomheten til Soda Stick UB består i å distribuere en liten sylinder som består av smak og kullsyre
som løser seg i vann (blir til brus). Vi tilbyr et billigere og mer miljøvennlig alternativ, samt like
velsmakende som vanlig brus.
Unge Tider UB, Malakoff vgs, Studiespesialiserende
Digitalt talerør for ungdom.
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