
 
 

Venture Cup – Formelle krav 
 
Fase 2: Fullstendig forretningsplan 
 

I fase 2 leveres den endelige forretningsplanen, på maksimalt 20 sider (eksklusiv forside og omslag), 
samt maks 10 sider vedlegg. Forretningsplanen bør inneholde følgende punkter:  
(Se også forslag til disposisjon av forretningsplan i pensum) 
 

 Innholdsfortegnelse 
 Executive summary (sammendrag) 
 Forretningsideen – Hva går konseptet/produktet/tjenesten ut på? Er noe i ideen beskyttbart? 
 Ledergruppen – Hvem står bak ideen, hva slags erfaring har personen(e)? 
 Forslag til styresammensetning 
 Markedsplan – Hvem er kunden/brukeren, identifisere behov/kundebehov, hvor stort er 

markedet, hvordan nå markedet? 
 Plass i verdikjeden– Hvordan vil du organisere deg/dine og din verdikjede for å realisere din 

idé/bedrift? Hvordan ser din forretningsmodell ut? 
 Gjennomføringsplan – Hva er dine planer/aktiviteter fremover for å realisere din idé/bedrift? 

Bruk Gantt-skjema som utdypes og kommenteres. 
 Lønnsomhetsvurdering og kapitalbehov – Hvor lønnsom vil din bedrift være i den kommende 

periode (1-5) år? Hva vil en investor kunne få tilbake? Kapitalbehov for å realisere, hvor mye 
likvide midler du trenger på kort sikt (innenfor ett år). 

 Risikoer – Hva slags risikoer har prosjektet, hvordan håndteres disse? 
 Eventuelle exit-muligheter for investorer 

 
Første side av Fase 2 innlevering MÅ være ferdig utfylt deltakerskjema. Deltakerskjema kan lastes 
ned fra Venture Cup Midt-Norges nettsider. Fase 2, inkludert deltakerskjema og vedlegg, skal leveres 
som EN PDF-fil. 
 
Fase 2 vurderes med karakterer A-F. Vurdering av Fase 2 er grunnlaget for karakter i Venture Cup 
som fag. Studenter som tar TIØ4250 må også ha bestått innlevering i Fase 1. Karakteren i faget 
Venture Cup blir vurdert etter hvor god forretningsplanen er, og ikke etter hvor stort potensial 
forretningsideen har. Det blir lagt vekt på om man kan vise til aktiv bruk av veiledere. 
 
Prisvinnere i Fase 2 blir kåret ut fra kvaliteten på forretningsplanen og potensialet av 
forretningsideen. Vinnerne av Fase 2 går videre til Venture Cup regional finale, der de konkurrerer 
om å gå videre til nasjonal finale. 

http://venturecup.no/wp-content/uploads/2011/03/Deltakerskjema-til-innlevering-fase-2.docx
http://venturecup.no/wp-content/uploads/2011/03/Deltakerskjema-til-innlevering-fase-2.docx

