Hvordan delta på Venture Cup 2021?
Drømmer du om å starte din egen bedrift? Å jobbe med din hobby, være din egen sjef og
bestemme over din egen tid? Venture Cup kan hjelpe deg med å utvikle din
forretningsidé og gjøre din drøm til virkelighet!

Gjennomføring
I Venture Cup StartUp gjør du idéen din til virkelighet. Konkurransen er delt opp i tre
deler, der bedriftene konkurrerer om pengepremier i ulike kategorier og veiledning fra
våre mentorer.

Fase 1
I den første delen av konkurransen skal bedriften sende inn pitch decke til en regional
screening-gruppe. Dette gjøres gjennom plattformen idea hunt. Her velger screeninggruppen ut sine favoritter som blir sendt videre til del 2.

Fase 2
I den regionale StartUp finalen vil bedriftene som kom videre fra del 1 konkurrere om
plasser til den nasjonale StartUp finalen. Dette vil foregå ved et universitet i regionene i
midten av april. Se datoer på idea hunt plattformen.

Fase 3
I den nasjonale StartUp finalen skal Norges mest lovende StartUp kåres. De ti bedriftene
som deltar (to fra hver region) kjemper alle om de seks prisene, der flere priser kan gå til
en og samme bedrift. Dette vil foregå ved et universitet i Norge landet i september 2021.

Hvordan delta?
For å delta i Venture Cup StartUp så er man nødt til å sende inn et bidrag på idea hunt
plattformen ved sin region. Man deltar med et pitch deck, men har også muligheten til å
supplere på med en video på 2 minutter, bilder og et dokument på 1000. Det er pitch
deck som kommer til å bli vektlagt, resten vil fungere som et supplement til avgjørelsen
om noe er uklart.
Det er viktig at alle medlemmer i bedriften melder seg inn på idea hunt plattformen og i
tillegg legges til under deres bedrift.

