
 

Grow Up Sporet 

Krav til den skriftlige Konceptbeskrivelse 

 
Idé og forretningsmodel  
Alle spørgsmål skal besvares  

 
• The pain: Hvilket problem forsøger I at løse, hvor stort er problemet og hvem har 

problemet (hvem er jeres kunder)? (max 150 ord)   
• Løsning: Beskriv jeres produkt eller service (max 150 ord)  
• Vision: Hvilken virkning og indflydelse (impact) har jeres løsning på samfund, miljø og 

økonomi? Både nu og i fremtiden. (max 150 ord)  
• Værditilbud:  Beskriv hvad det er for en værdi I skaber for jeres kunder. Hvorfor vil de 

købe jeres produkt eller service? (max 150 ord)  
• Forretningsmodel: Hvordan tjener I penge på jeres forretningsidé? (max 100 ord)  
• Økonomi og investeringer: Hvad har I investeret i projektet indtil nu og hvad er der 

behov for fremadrettet? Opstil gerne en oversigt over budgettet (max. 200 ord) 
 

 
 

  

Marked og konkurrenter  
Alle spørgsmål skal besvares  
 

• Beskriv det marked jeres løsning skal ud og konkurrere i. Hvor stort er markedet og 
hvor stor en markedsandel er realistisk at I kan opnå? Hvorfor? (max 150 ord)  

• Hvad forventer I jeres produkt/service skal koste? (max 100 ord)  
• Hvem er jeres konkurrenter og hvordan adskiller I jer fra dem og hvordan er jeres 

løsning bedre end deres? (max 150 ord)  
• Hvordan vil I sælge jeres produkt/service? (go-to-market strategi) (max 150 ord)  

  
 

 
  

Hvad har I allerede opnået?  
 

• Beskriv hvad I har opnået indtil videre og hvor I er med udviklingen af idéen og jeres 
virksomhed: Det kan være indgåede partnerskaber, pretotyping, test af prototype, 
markeds- og kundeundersøgelse, feedback fra potentielle kunder, ‘letter of intent’ fra 
potentielle kunder/partnere, awards etc. (max 100 ord)  

  
 



 

 
 
IP-rettigheder  
 

Har I undersøgt om jeres løsning kan beskyttes via IP-rettigheder (patent, varemærke- eller 
designbeskyttelse)?  
Læs mere om IP-rettigheder HER  
 

• Hvis ja, beskriv resultatet og hvad næste skridt er. (max 100 ord)  
• Hvis nej, hvad er jeres planer for at undersøge rettighedsbeskyttelse af jeres løsning? 

(max 100 ord)  
  

 
Verdensmål 

 

• Beskriv hvorfor I arbejder med et eller flere af verdensmålene i jeres idé/startup? (max 
100 ord)  

• Beskriv hvordan I arbejder med verdensmålene og hvor i jeres værdikæde I arbejder 
med verdensmålene.  (max 100 ord)   

• Hvis I ikke arbejder med verdensmål, så beskriv hvorfor det ikke er relevant for jeres 
virksomhed  

 

 
 

Team  
Alle spørgsmål skal besvares  
 

• Beskriv jeres team: hvem er det stiftende team, beskriv rollefordelingen og 
uddannelsesinstitutioner. Beskriv også eventuelle medlemmer i det stiftende team, 
som ikke er studerende.  (max 150 ord)  

• Hvilke kompetencer besidder teamet og hvordan styrker det realiseringen af jeres idé? 
(max 100 ord)  

• Hvad er jeres motivation for at arbejde med en realisering af idéen? (max 100 ord)  
• Beskriv hvordan I anvender jeres netværk og/eller hvordan I vil anvende det i fremtiden. 

(max 100 ord)  
• Har I særlige rådgivere tilknyttet teamet? Hvis ja, hvem? (max 50 ord)  

  
 
 

 

  
  
 

https://www.dkpto.dk/bliv-klogere-paa-rettigheder

