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Mot  SM  i  Ung  Företagsamhet  
Den 8-9 maj avgörs Svenskt Mästerskap i Ung Företagsamhet på
Stockholmsmässan. För första gången någonsin har tre UF-företag från Peder
Skrivares Skola kvalificerat sig för SM-final.
På SM möts Sveriges främsta unga entreprenörer som under två dagar ställer ut
för att visa upp sina företagsidéer, sälja sina produkter och tävla om SM-guld.
Följande företag har kvalificerat sig för SM:
Årets Tjänst
Style Me UF, Celina Hansson
Motivering: Ett företag som är i fullgång och redan har en etablerad kundkrets.
Med stil och förtroende lyfter hon sina kunder och plockar fram deras
personligheter med stor professionalism. Genom idén med att kombinera
gammalt och nytt ligger tjänsten helt rätt i tiden.
Årets Produktutveckling
Fidgety UF: Elvin Tengdahl & Martin Olsson
Motivering: Vi fokuserade på nyhetsvärde, användbarhet och framtida
marknadspotential. I början kände vi i juryn oss smått stressade av alla
fantastiska bidrag. Men när vi handgripligen följde upp alla produkterna på
mässgolvet fanns det en som lugnade oss mer än andra.
Årets Hantverk
Sweet Creations UF, Felicia Jarnung
Motivering: Med stor pondus och djup o gedigen kunskap introducerar hon oss i
sitt hantverk. En power woman med stor passion för socker och smör.
UF-företagen på Instagram
www.instagram.com/styleme_uf
www.instagram.com/fidgetyuf
www.instagram.com/sweetcreationsuf
Kontakt:
Pär Wiik
Skola-Arbetslivsutvecklare, Varbergs Kommun
0702-513244
par.wiik@varberg.se
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Vi bjuder nu in till pressträff. Då finns möjlighet att träffa de unga företagarna
och höra hur de ytterligare vässar sina koncept, montrar och säljpitchar inför
mässan och tävlingen i den kungliga huvudstaden.
Tid för pressträff: Tisdag 2/5 14.30
Plats: Peder Skrivares Skola Hus 1, Aulan

