Kan du designe næste års Start Up-plakat og vinde 3.000 kr.?
Indsend dit forslag til Årets Start Up-plakat for Start Up Programme 2019
Start Up Programme og årets Start Up-plakat?
Start Up Programme er et entreprenørskabsprogram, for studerende på korte og mellemlange
videregående uddannelser.
I foråret 2019 afholdes fem mesterskaber i entreprenørskab og din grafik og visuelle idé, kan
komme med hele vejen. Til mesterskaberne samles studerende, undervisere, erhvervsfolk og
iværksættere. Der præsenteres idéer, netværkes og der bliver sat fokus på entreprenørskab,
iværksætteri og innovation for studerende.
Hvis du ikke kender til Start Up Programme, kan du se mere på hjemmesiden her, og se billeder
og film på vores Facebookside. Se sidste års vinderdesign og læs mere om konkurrencen her.
Vi søger en plakat og design, som kan hænge på alle uddannelsesinstitutioner og fange de
studerendes interesse.
Designet skal indgå som Facebookbanner til Facebookevents, design til keyhangers og
programplakater til regionale mesterskaber samt Danmarksmesterskabet.
Hvad skal grafikken og plakaten?
Årets Start Up-plakat skal være en visuel identitet, som bygger på Start Up Programmes udtryk,
logo og farve.
Plakaten skal bruges som fysisk trækplaster ude på uddannelsesinstitutionerne – så studerende
får lyst til at handle på deres drømme og idéer. Den skal udstråle handlekraft, kreativitet, mod,
nytænkning og udvikling og inspirere studerende på korte og mellemlange uddannelser til at
deltage i de regionale mesterskaber 2019.
Hvad vinder du?
Vinderen vil modtage en kontant præmie på 3.000 kr. og Start Up Programme vil annoncere
vinderen på hjemmeside, Facebook mm.
Sådan deltager du
Indsend idé til design samt et eksempel på plakat, keyhanger, Facebookbanner til carina@ffeye.dk sammen med et kort skriftligt idéoplæg på 3-6 linjer.
Husk at skrive dit navn, mail, tlf.nr. og uddannelsesinstitution på idéoplægget. Samt om du er
indforstået med udviklingstimer sammen med Start Up Programme.
Vi skal have dit bidrag senest torsdag d. 22. oktober 2018 pr. mail  carina@ffe-ye.dk

Krav til design og plakat Dansk/engelsk. Én version på dansk og én version på engelsk.
Format: B1 - 700x1000mm
Tekst - dansk version:
Har du en ide?
Få feedback, netværk, oplæg og vind 10.000 kr!
Regionalt mesterskab i entreprenørskab 2019.
Alle kan deltage!
Tilmelding i Vejle, Odense, København eller Randers!
Deadline 1. april!
Tjek regler og tilmelding ud på Start Up Programmes hjemmeside sup.ffe-ye.dk
Kontakt: sup@ffe-ye.dk eller 2445 7675

Tekst – engelsk version:
Do you have an idea?
Get feedback, network, presentations and win 10,000 kr!
Regional Championship in Entrepreneurship 2019.
Everyone can attend!
Registration for Vejle, Odense, Copenhagen or Randers!
Deadline 1st of April!
Check out rules and registration on Start Up Programs website sup.ffe-ye.dk
Contact: sup@ffe-ye.dk or 2445 7675
Der skal indsættes:


Link/logo til Start Up Programme Facebookside på en smart måde.



Start UP Programme-logo – findes her.
Andre krav
Start Up Programme-logoet skal tænkes ind i plakatens design (se sidste side). Du bestemmer
selv, om du vil bruge høj- eller bredformat. Du kan finde logoerne til download her.
Plakaten skal indeholde de farvekoder, som du finder på sidste side. Du vælger selv, om du
bruger dem alle sammen, eller du blot bruger et udvalg af farverne.
Der skal være plads til at placere 6-8 sponsorlogoer i bunden af plakaten.

Krav til deltager i konkurrencen
Det forventes, at vinderen uden beregning efterfølgende står for at skalere plakaten til andre
formater uden ekstra honorar, samt stiller op til møde (tlf./Skype) omkring udformning af plakaten,
keyhangers mm., og den visuelle identitet med projektleder af Start Up Programme og grafiker.
Dette betyder arbejdstimer til at sikre plakaten, keyhangers, programplakater og Facebookbanner
fungerer. Dette arbejde vil være i december/januar 2018.
Konkurrencebetingelser










Du er studerende – færdiguddannede kan IKKE deltage.
Fonden for Entreprenørskab forpligter sig til at præmiere én af de indsendte plakater, men
ikke at anvende den.
Start Up Programme vil annoncere vinderen på Facebook og hjemmeside.
Ved brug vil plakaten blive rentegnet og tilpasset.
Udover konkurrencens præmie vil der ikke være yderligere honorar.
Ved modtagelsen af plakat til konkurrencen overtager Fonden for Entreprenørskab alle
rettigheder til brug i medier.
Endvidere fraskriver vinderen sig ophavsretten til den indsendte plakat, som overdrages til
Fonden for Entreprenørskab. Ophavsretten tilhører herefter Fonden for Entreprenørskab.
Dommerkomitéens beslutning er definitiv og kan ikke omgøres.
Ved indsendelse af plakat til konkurrencen har indsenderen samtidig givet tilladelse til, at
hans/hendes navn, læreplads/uddannelsesinstitution og hjemby, nævnes i forbindelse med
publicering i de sammenhænge og medier, som Fonden for Entreprenørskab måtte ønske.

Spørgsmål?
Spørgsmål om konkurrencen kan stilles til projektleder Carina Hammer, Start Up Programme,
carina@ffe-ye.dk tlf. 2445 7675.

