
                            

Bedømmelse af pitch/præsentation, Regionale Mesterskaber, Start Up Programme 

De Regionale Mesterskaber omfatter 3 aktiviteter som deltagerne skal igennem:  

• Udarbejdelse og upload af skriftligt materiale om idéen (konceptbeskrivelsen) 

• Levere en mundtlig præsentation af idé, proces eller projekt på 4 min. for dommere og publikum 

• Deltage i en samtale og feedback med dommere på 10 min.  

Pitch/præsentation 

Hvert team har 4 min. til at præsentere deres koncept klart og tydeligt.  

Bedømmelseskriterier ved pitch 
Kriterier (Fondens taksonomi - handling, 

kreativitet, omverdensrelation, personlig 

indstilling) 

Point 1-10 Vægtning Råd til teamet 

Kommunikation 

I hvor høj grad fremviser teamet en kreativ og 
fængende præsentation? 

 3 Arbejd med at lave et kort pitch, som kun 

indeholder det nødvendige. Arbejd med 
storytelling og klar formidling.  

Målgruppe 

I hvor høj grad evner teamet at fremvise 
målgruppen? 

 

 3 Data, undersøgelser, interviews og brug af 

andre midler for at støtte op om jeres ide og 
den målgruppe I skaber værdi for.  

Værdiskabelse 

I hvor høj grad formår teamet at fortælle om 
idéens/projektets/processen værdiskabelse? 

 4 For hvem og hvordan skaber jeres idé 

værdi? Forklar fx hvorfor idéen ligger inden 
for netop den valgte af kategorierne: Social 

Entrepreneurship, GreenTech, LifeTech eller 
Serviceinnovation? 

Markedet 

I hvor høj grad formår teamet at fremvise en 
klar og ambitiøs forretningsplan med 

forståelse for det omkringliggende marked? 
 

 4 Overvej, hvorfor og hvordan netop jeres idé 

tager over på markedet eller skaber et nyt? 

Strategi og realiserbarhed 
I hvor høj grad formår teamet at fortælle, 

hvordan deres idé/projekt/proces skal 
realiseres?  

 

 4 Her har I mulighed for at fortælle om jeres 
strategi for at realiseres jeres idé. Hvordan 

vil I gøre det, og hvem skal fx hjælpe jer på 
vej, og hvordan skal det fx finansieres? 

NOTE TIL DOMMERE:    



                            

Der må ikke udelukkende bruges video, dvs. at 
video ikke må erstatte den personlige 

scenepræsentation.  
 

POINT-OVERSIGT 

1 - 3 point: For den usikre, mangelfulde og ikke tilfredsstillende præstation 

4 - 5 point: For den jævne præstation med adskillige væsentlige mangler 

6 - 8 point: For den gode præstation 

9 - 10 point: For den fremragende præstation med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

. 

Format på præsentationen og gode råd til deltagerne  
• Jeres præsentation må gerne indeholde video, men vær opmærksom på, at præsentationen ikke udelukkende må 

være video, og videoen skal være produceret af teamet selv. 

• Undersøg, hvordan et godt pitch opbygges, så I har en skarp præsentation klar. 

• Tiden styres skarpt. Når de 4 minutter er gået, vil I blive stoppet i jeres præsentation.   

 


