Forretningsideer 2014-15
UB

Skole

Programfag

Forretningsidé

Adenta UB

Drottningborg vgs

Språk, samfunnsfag
og økonomi.

Aim Media UB

Gausdal vgs

Autoflag

Åfjord vgs

Medier og
kommunikasjon
Tverrfaglig

Autoguard UB

Saltdal vgs

Automasjon

Belia UB

Hjalmar Johansen
vgs

Media og
kommunikasjon

Coffee Bags UB

Lister vgs
Flekkefjord

Språk, samfunnsfag
og økonomi.

Comfortbox UB

Bamble vgs,
Grasmyr

Service og
samferdsel

Del Middag UB

Elvebakken vgs

Entreprenørskap og
bedriftsutvikling 1

Dfive UB

Hammerfest vgs

Helse og oppvekst

Din Deltid UB

Thora Storm vgs

Entreprenørskap

Dr.Vinyl UB

Dahlske vgs

Språk, samfunnsfag
og økonomi.

Adenta UB tilbyr et nyskapende produkt innen
tannpleie til unge. Produktet har fokus på
design.
Aim Media UB tilbyr tjenester innen grafisk
design og foto.
Autoflagg UB`s ide er en automatisk
flaggheis som kan styres med en
smarttelefon.
Autoguard UB skal produsere en pipehatt
som varsler og slukker pipebrann.
Belia UB jobber for å skape et livligere byliv i
Skien. Vi retter oss hovedsakelig mot ungdom
og vi tenker å gjennomføre ideen med et
kaffeabonement.
Coffee bags UB selger cofee bags som skal
tilfredstille kaffeeleskere sitt behov for en
enkel og god kopp kaffe.
Comfortbox UB skal utvikle og selge en boks
med reiseprodukter for å øke komforten
under langdistansereiser.
Del Middag UB utvikler en nettbasert
middagsdelingstjeneste som bringer verter og
gjester sammen.
Dfive UB tilbyr en trenings t-skjorte med
lomme til mobil. Det gjør det enkelt å høre på
musikk under treningsøkten uten at mobilen
er i veien.
DinDeltid UB skaper en arena for
arbeidsgivere og deltidssøkere,ved å tilby en
app som kobler bedrifter sammen med
studenter i Trondheim.
Dr.Vinyl UB konverterer lydmedier, reparerer
platespillere og renser vinyl.

Dress it up UB

Rosthaug vgs

Entreprenørskap og
bedriftsutvikling 1

Drink Safe UB

Nøtterøy vgs

Studiespesialisering

Dress it up UB ønsker å løse problemet med
å få dratt opp glidelåsen på kjolen eller andre
plagg som har glidelås på ryggen.
DrinkSafe UB har utviklet en rørepinne som
påviser om det er voldtektsdop i drinken din.
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DryPal UB

Foss vgs

Entreprenørskap og
bedriftsutvikling 1

Easy Ice UB

Nydalen vgs

Entreprenørskap og
bedriftsutvikling 1

Easy Tray UB

Mysen vgs

Helse og sosialfag

Enklere Fjøs
UB

Storsteigen vgs

Naturbruk

eTech UB

Drammen vgs

Entreprenørskap og
bedriftsutvikling 1

Face UB

Sola vgs

Entreprenørskap og
bedriftsutvikling

Fem fine
Frøkner UB
Fotballstrømpa
UB

Rå vgs
Gjøvik vgs

Restaurant og
matfag
Studiespesialisering

Geras UB

Sandvika vgs

Studiespesialisering

Glutenfri UB

Stranda vgs

Restaurant- og
matfag

Guardian UM

Nøtterøy vgs

Studiespesialisering

Hallingmat UB

Gol vgs

Hank UB

Amalie Skram vgs

Restaurant - og
matfag
Språk, samfunnsfag
og økonomi

Helt Vilt UB

Elverum vgs

Hook Up UB

Frogn vgs

Design og
håndtverk
Studiespesialisering

DryPal UB tilbyr produktet DryPal som er et
gjennomsiktig plasttrekk til vesker. Trekket
skal beskytte vesken mot vær som kan skade
vesken.
Easy Ice UB utvikler billige og funksjonelle
produkter til nedising av skader oppstått
under fysisk aktivitet.
Easy Tray UB tilbyr et feste til matbrett for
intrevenøsstativ.
Enklere Fjøs UB tilbyr innovative
fjøsprodukter som gjør hverdagen for
husdyrbonden enklere .
eTech UB tilbyr et eksternt skjermkort som
leverer grafisk ytelse av høy klasse.
Skjermkortet kan f.eks. brukes til grafisk
design og videoredigering.
Face UB tilbyr varierte sosiale aktiviteter hvor
ungdommer med ulik nasjonal, religiøs og
kulturell bakgrunn møtes.
Fem fine Frøkner UB produserer smakfulle
bakverk og småkaker.
Fotballstrømpa UB skal produsere og selge
en spesialstrømpe for fotballspillere som gjør
bruk av leggskinner enklere.
Geras UB tilbyr kurs, hjemmebesøk og sosiale
arrangementer for eldre og handikappede,
samt en krykke som er mer brukervennlig til
vinterbruk.
Glutenfri UB tilbyr nye og betre glutenfrie
varer som vi kan selje via netthandel over
heile landet
Guardian UB har utviklet et
lokaliseringssystem for demente.
Hallingmat UB tilbyr guttemat med smak fra
Hallingdal
Hank UB utvikler og selger funksjonelle
bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de
kulturbevisste.
Helt Vilt UB produserer interiørelger i beiset
tre.
Hook Up UB tilbyr Hook Up som er et helt nytt
produkt som gir bedre utnyttelse og orden i
klesskapet
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Hygienic Entry
UB

Romsdal vgs

Innovasjon og
ledelse

Kjernehuset
UB
Knaskekompis
UB

Halden vgs
Bergen Private
Gymnas

Restaurant- og
matfag
Språk, samfunnsfag
og økonomi

Knekk koden
UB

Frogn vgs

Studiespesialisering

Kvile UB

Thora Storm vgs

Entreprenørskap

Latch UB

Vest-Lofoten vgs

Markedsføring og
ledelse

Ma belle
maison UB

Gausdal vgs

Medier og
kommunikasjon

Maendeleo UB

Thora Storm vgs

Entreprenørskap

Man Made UB

Tangen vgs

Design og Håndverk

Mangfoldig
Glede UB

Malakoff vgs

Studiespesialisering

Matematwist
UB
Max Mekker
UB

Akademiet vgs
Bergen
Mære
Landbruksskole

Medier og
kommunikasjon
Landbruk og
gartnernæring

Mediis UB

Ole Vig vgs

Medier og
kommunikasojn

Mudball UB

Hadeland vgs

Service og
samferdsel

Hygienic Entry UB tilbyr en løsning til bedrifter
som har behov for hygieniske
adkomstløsninger.
Kjernehuset UB tilbyr økologiske
epleprodukter.
Knaskekompis UB tilbyr en matpakkebok
som inneholder sunne, enkle og raske
oppskrifter spesielt egnet for barn i alderen
7-12 år.
Knekk Koden UB tilbyr en støttefunksjon for
barneskoleelever og deres foresatte der
hensikten er å bedre mattekunnskapene til
barn.
Kvile UB tilbyr en app som minner sjåfører på
å ta nødvendige pauser under kjøreturen.
samt gi økt kunnskap om trafikksikkerhet.
Latch UB selger leppeskrubb og
leppepomade av økologiske råstoff i ulike
varianter.
Ma belle maison UB selger herlige redesignede interiørprodukter som er moderne,
men fortsatt har et preg av fortid.
Maendeleo UB selger varme og myke
sherpafleecepledd . 50% av overskuddet går
til byggingen av Maharishi Secondary School
for girls i Uganda.
Man Made UB lager interiørgjenstander i
industriell stil.
Mangfoldig Glede UB tilbyr aktiviteter for
asylsøkere med fokus på integrering, læring
og glede.
Matematwist UB har utviklet et
matematikkspill for barn.
Max Mekker UB tilbyr vaktmestertjenester i
Innherred. Med kompetanse fra landbruk og
gartnernæring vil vi gi deg mer fritid i din
travle hverdag.
Mediis UB tilbyr medieprodukter innenfor
foto, journalistikk, film og grafisk design til
privatpersoner og næringsliv.
Mudball UB løser problemet med grus og søle
under skoene til kvinner og menn, både i
hverdagen og under aktivitet.
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Multifix UB

Rubbestadneset
vgs

Elektrofag

Never empty
UB

Ski vgs

Studiespesialisering

New You UB

Gjøvik vgs

Helse- og
oppvekstfag

Nordisk
Kalesje UB

Kragerø vgs

Studiespesialisering

NydeligsTE UB

Kirkenes vgs

Entreprenørskap og
bedriftsutvikling 1

Oh My Media
UB

Levanger vgs

Medier og
kommunikasjon

Origo UB

Greåker vgs

Studiespesialisering

Prosjekt
Malawi UB

Flora vgs

Studiespesialisering

Safe & Sound
UB

Akademiet vgs
Sandnes

Medier og
kommunikasjon

SafeSound UB

Årdal vgs

Sal, service og
tryggleik

Scootex UB

Heggen vgs

Entreprenørskap og
bedriftsutvikling

Smak og nyt
Rå UB
Smart Wall UB

Rå vgs

Restaurant og
matfag
Studiespesialisering

Melhus vgs

Multifix UB utvikler lys til sceneproduksjon.
Bedriften produserer også betongprodukter
og tar småjobber.
Never Empty UB skal utvikle og selge en
innovativ elektronisk løsning for for
automatisk varebestilling.
New You UB tilbyr skreddersydde
behandlinger og salg av produkter innenfor
hud, kropp og negler.
Nordisk Kalesje UB skal lage en
vannresistent kalesje for elektrisk rullestoler.
NydeligsTE UB tilbyr en naturlig hjemmelaget
te som gir en ny smaksopplevelse fra
Finnmark.
Oh My Media UB er et mediebyrå som leverer
kvalitetsprodukter og tjenester innen foto,
film og design til bedrifter og privatpersoner.
Origo UB tilbyr matteundervisning og
motivasjonskurs.
Prosjekt Malawi UB hjelper vanskeligstilt
ungdom i lokalsamfunnet Nkhotakota i
Malawi til en bedre hverdag og fremtid.
Elevene og lokalsamfunnet i Florø lærer og
får en forståelse for å drive internasjonalt
arbeid.
Safe & Sound UB har sett et problem med
dagens alarmer og løst det! Vi designer og
produserer armbånd med innebygd
voldtektsalarm.
Safe Sound UB skal utvikle og selje
varslingssystem for å sikre helsepersonell
hurtig tilkomst til skadde personar.
Scootex UB tilbyr et vanntett trekk til
scootersetet . Trekket leveres i forskjellige
farger og mønster.
Smak og nyt Rå UB produserer eksklusiv
julemat, og selger pakker med mat til jul.
Smart Wall UB tilbyr en innovativ skillevegg i
stekepannen som gjør matlagingen mer
effektiv og miljøvennlig.
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Smartfood UB

Karmsund vgs

Mat og helse

Sticky
HeadphonesUB

Oslo
Handelsgymnasium

Entreprenørskap og
bedriftsutvikling 1

TeenVoice UB

Rosthaug vgs

Entreprenørskap og
bedriftsutvikling 1

Trace-It UB

Ringsaker vgs

Trashlock UB

Spjelkavik vgs

Service og
samferdsel
Studiespesialisering

Trygg på trykk
UB

Akademiet vgs
Sandnes

Medier og
kommunikasjon

UB Highlights

Mosjøen vgs

Frisørfaget

Utrykt UB

Hamar
Katedralskole

Medier- og
kommunikasjon

Vaktlær UB

Kalnes vgs

Naturbruk

Vike Rideskole
UB
Vilna UB

Gjermundnes vgs

Hest og
hovslagerfag
Service og
samferdsel

Wastebag UB

Kongshavn vgs

Entreprenørskap og
bedriftsutvikling 1

Watch Out UB

Elverum vgs

Studiespesialisering

Westtip
Supplies UB

Eid vgs

World Of
Vitamins UB

Mailand vgs

Teknikk og
industriell
produksjon
Service og
samferdsel

Gjennestad vgs

Smartfood UB uvikler smakfulle, smarte og
innovative produkter med særs høyt
næringsinnhold. Vår visjon er å øke
grønnsaksinntaket blant barn og unge.
Sticky Headphones UB tilbyr et produkt med
magnet som vil holde styr på
øretelefonledninger. Magneten kan festes på
enhver bekledning.
Teen Voice UB produserer et radioprogram
med en tilknyttet nettside. Fra ungdom til
ungdom.
Trace-It UB jobber med en ny teknologi innen
sporing.
Trashlock UB tilbyr et produkt som skal
hindre at søppelet faller ut fra
avfallsbeholderen.
Trygg på Trykk UB ønsker å fremme barns
kunnskap om brannsikkerhet i hjemmet. Vi
har utgitt en egendesignet barnebok om
brannmester Teo.
UB Highlights utfører ulike frisørtjenester,
samt selger pleie- og stylingprodukter.
Utrykt UB lager et nettmagasin for ungdom.

Vaktlær UB produserer og selger økologiske
vaktelegg.
Vike Rideskole UB tilbyr ridekurs for barn og
unge i lokalmiljøet.
Vilna UB selger lokalproduserte ullprodukter
fra Latvia, og for hvert solgte ullprodukt, gir vi
ett tilbake til vanskeligstilte barn i Latvia.
Wastebag UB tilbyr en enklere måte å få
gjennomført hagearbeid på, ved hjelp av en
unik ring som holder søppelsekken åpen.
Watch Out UB distribuerer
klokkebeskyttelser.
Westtip Supplies UB har utvikla eit heilt nytt
konsept innanfor fiskeoppdrett.
World of Vitamins UB ønsker å sende vår
unike vitaminsmokk til barn i den tredje
verden.
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