Diákvállalkozások Országos Versenye
A Junior Achievement Magyarország Országos Diákvállalkozási Versenyt hirdet – az Alternatív
Közgazdasági Gimnáziummal együttműködésben, ahol keressük Magyarország legeredményesebb
középiskolás diákvállalkozásait.
A vásárra azon a JAM-nél regisztrált diákvállalkozásokat várjuk, akik 15 - 21 év közöttiek és
vállalkozásuk tagjaival szeretnének bemutatkozni, megmérettetni vállalkozásaikat szakmai zsűri előtt és
kijutási lehetőséget kapni a JA-YE Europe Nemzetközi Diákvállalkozási Versenyére Londonba – feltétel:
az angol nyelv társalgási szintű ismerete.
A verseny időpontja: 2013. május 31. (péntek) 10.00-14.00
A verseny helyszíne: Alternatív Közgazdasági Gimnázium
1035 Budapest, Raktár u. 1.
A próbálkozó vállalkozók az alábbi megmérettetésre készüljenek fel:
1. Éves beszámoló / Üzleti terv (Company Report)
Formai követelményei: pdf formátumban, max. 10 A/4-es oldal, 12-es betűméret. A 10 oldal nem
tartalmazza az elő és a hátlapot.
A beszámolót magyar/angol* nyelven kell benyújtani.
Tartalmi követelményei:
Cég neve, működés éve, tanácsadó/tanár neve, összesítő: (cég küldetése, termék/szolgáltatás
megnevezése, pénzügyi eredmények összesítése, működése, logó tervet)
Pénzügyi kimutatásokat (eredmény kimutatás, mérleg).
További információ: itt
Beküldési határidő: 2013. május 27.
2. Prezentáció ( Stage Presentation)
Közönség előtt megtartott, max. 4 perces, üzleti jellegű bemutató.
A verseny előtt bepróbálási lehetőséget biztosítunk, a prezentáció formája Power Point.

További információ: itt
* Beküldési határidő: 2013. május 27.
3. Panel interjú (Interview with the panel of judges)
A Panel interjú a csapat és a zsűri közötti angol nyelven folyó üzleti témájú beszélgetés, 10-15 perc. A
felkészítő tanár/tanácsadó nem lehet jelen ezen a programelemen.
További információ: itt
4. Standinterjú ( Stand Interview)
A vásár keretében valósul meg, csapatonként 10-15 perc. Ebben részt vehet a tanár/tanácsadó.
További információ: itt
Kérjük a határidők pontos betartását.
* Azok a diákvállalkozások, akik szeretnének a nemzetközi versenyen is indulni, kérem angol és
magyar nyelven is küldjék el a kért dokumentumokat!
A csatolt dokumentumokat a verseny@ejam.hu –email címre kell elküldeni a feltüntetett időpontban.
Amennyiben kérdésetek merül fel, kérem, forduljatok hozzám bizalommal!
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