“Vállalkozási ismeretek,
hogy jobban menjen azt üzlet!”

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLÁS „DIÁKVÁLLALKOZÓ” VETÉLKEDŐ
– ESETTANULMÁNYI VERSENY FELHÍVÁS -

Kedves Középiskolás Diák!
Mi lenne, ha egy napra te lehetnél egy vállalat vezetője? Mi lenne, ha egy napra lecserélhetnéd az iskolai matekot
az igazi matekra? Most itt a lehetőség, hogy te is megmutasd magad, mint egy igazi vállalkozó.
A Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat partnere a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által
másodszorra is megszervezésre kerül az Országos Diákvállalkozói Verseny.
A jelentkezéshez állíts össze egy jó csapatot 4 fővel és hozzatok létre együtt egy sikeres
képzeletbeli vállalkozást!
Figyelem a jelentkezéshez a kreativitásodra is szükséged lesz!
A vállalkozások legfontosabb eszköze a marketing és ennek leghatékonyabb figyelemfelkeltő módja egy hatásos kampány
videó. A verseny során nem csak a marketingtudásodat teszteljük, hanem az üzleti képességeidet is. A felkészüléshez
szükséges tananyagot e-learninges formában ingyenesen rendelkezésedre bocsátjuk, ha regisztrálsz. Az első három
helyezettet értékes ajándékokkal jutalmazzuk, és további különdíjak is kiosztásra kerülnek majd.

A verseny részvételi feltételei:
• középiskolák (szakközépiskolák, szakgimnáziumok és gimnáziumok egyaránt) 10-12. Évfolyamos
tanulói
• 4 fős csapat + 1 fő felkészítő tanár (egy iskolából több csapat is indulhat, egy felkészítő tanár
több csapatnak is lehet segítője)
• egy jó ötlet a vállalkozásra
• egy kamera, mellyel az első feladatot meg tudod oldani
• egy számítógép internet kapcsolattal, melynek segítségével megismerkedhetsz a vállalkozási ismeretekkel
A verseny két fordulóból áll:
I. Első forduló:
A nevezési feladat:
A csapat találjon ki egy olyan társas vállalkozást, melynek megvalósíthatósága reális, valós adatokon alapul. A vállalkozás kezdő
tőkéje legfeljebb 5 millió Ft lehet, melyhez indokolt összegű hitelt, vagy egyéb finanszírozási lehetőséget lehet igényelni. A
vállalkozáshoz készítsetek üzleti modellt az on-line tananyag alapján.
Beküldendő anyagok:
1. A szervezők által megadott Internet alapú rendszerben el kell készíteni a nevező csapat által elképzelt vállalkozás
üzleti tervét; továbbá el kell készíteni és fel kell tölteni
2. A csapat által elképzelt vállalkozás legfeljebb 3 perc 30”-es image filmjét;
3. A csapat által elképzelt vállalkozás legfeljebb 1 perces TV spot reklám videóját;
4. A csapat tagjait és az iskolát bemutató legfeljebb 2 perc 30”-es bemutatkozó videót;
5. Az elképzelt vállalkozás logóját (.jpg formátum).
6. Valamint csapatonként létre kell hozni egy YouTube csatornát, melyre szintén fel kell
tölteni az elkészített – vízjellel ellátott - videókat.
Az elfogadható videók paraméterei:
• FULL HD méret (1920x1080), fekvő tájolás;
• a videókon vízjelként szükséges szerepeltetni a pályázati mellékletként letölthető logót;
• formátuma mp4 formátumú lehet (25fps; 16Mbps; h.264 vagy AVCHD);
• maximális bitráta: 16 Mbps.

FIGYELEM!
Amennyiben a feltöltött videó nem a fenti formátumú vagy hossza meghaladja a megadott maximális méretet,
illetve nem fekvő tájolású, vagy nem szerepel benne a verseny mellékleteként megadott vízjel és szöveg, a
NEVEZÉS AUTOMATIKUSAN ÉRVÉNYTELENNEK MINŐSÜL.
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II. Második forduló: Országos döntő
Az első forduló pályázati anyagait egy szakértőkből álló országos zsűri minősíti. A döntőbe 12 csapat jut. A döntő 11 résztvevőjét
régiónkénti összesítés szerint választja ki a zsűri úgy, hogy az arányok a régiónként beadott pályázatok arányát tükrözzék, plusz 1
csapatnak lesz lehetősége Facebook közönség szavazás alapján bejutni a döntőbe.
A döntőbe jutott csapatoknak a döntőre el kell készíteniük a vállalkozás plakátját.
A plakát mérete A3 méretű legyen.
A plakát tetszőleges technikával készülhet. (Digitális formában .jpg formátumban is várjuk.)
A döntőben szereplő feladatokra szintén az on-line tananyag illetve a szervezők által megadott további ismeretek alapján lehet
felkészülni.
Az országos döntő zsűrije:
Zsűri elnök: Prof. Dr. Csath Magdolna közgazdász, az MTA doktora, az NKE kutatóprofesszora
További zsűri tagok:
• Marczinkó Zoltán, vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium;
• Dr. habil. NyikosGyörgyi egyetemi docens, Államháztartástani és Pénzügyi Jogi
Intézet intézetvezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE);

• Dr. habil. Papp-Váry Árpád általános rektorhelyettes, Budapesti Metropolitan Egyetem, Magyar Marketing Szövetség alelnöke;
• Szekfü Tibor okl. mérnök közgazdász, a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat elnöke;
A beküldött pályázati anyagokat a zsűri a következő főbb szempontok szerint értékeli:
Legfőbb szempont: megvalósíthatóság, előnyt jelent, ha a készített üzleti terv mikrohitel igénylést is tartalmaz.
További szempontok:
• a vállalkozás indításának részletes megtervezettsége
• az üzleti modellben szereplő adatok megalapozottsága
• a vállalkozás várható nyereségessége
• a videók kidolgozottsága, szakmai tartalma
• indoklások pontossága
Regisztráció a www.diakvallalkozo.hu honlapon található regisztrációs adatlap elektronikus kitöltésével, és a regisztrációs adatlap
kinyomtatása után a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.) címére
történő elküldésével történik. További részletes információk is ezen a honlapon találhatóak.
Kérjük, hogy a papíralapú regisztrációs adatlapot az iskola igazgatója aláírásával is hitelesítsétek!
Regisztráció határideje: 2017. november 10.
Az első feladat beküldési határideje: a nevezéstől 2017. december 10.
Figyelem!
2017. december 10. után már nem fogadunk be újabb pályázatokat!
A legjobb 11 csapat kihirdetése, és a Facebook közönségszavazás kezdete: 2018. február 6. 10:00
A Facebook közönségszavazás vége, és a döntősök kihirdetése: 2018. bebruár 13. 10:00
A döntő várható időpontja: 2018. március 24.
Helyszín és pontos időpont: későbbi értesítés szerint
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Nyeremények:
A versenyen minden győztes csapat minden egyes csapattagja és felkészítő tanára értékes nyereményekben részesül. A döntőbe
jutott csapatok számára a 2013-as évhez hasonló nyeremények (összértékük meghaladta a 2 millió forintot) várhatóak, melyek
megtekinthetőek a www.diakvallalkozo.hu oldalon, és melyek közül a legértékesebbek az alábbiak voltak: 1.díj 5 db Samsung Laptop,
2.díj 5 db Samsung Galaxy Tab, 3.díj 5 db Samsung Galaxy young mobiltelefon.
Külön díjak kerülnek meghirdetésre a döntőbe jutástól függetlenül az országos kategória győztesek számára (jelenleg ismert
kategóriák, melyek a szponzorok által kibővíthetőek: legjobb szakközépiskolai csapat, legjobb szakgimnáziumi csapat, legjobb
gimnáziumi csapat, legjobb Veszprém megyei csapat), mely díjakat a győztes csapat a döntő eredményhirdetésének helyszínén és
időpontjában vehet át.
Jó munkát, jó versenyzést kívánok!

Szekfü Tibor
Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat elnöke
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Főbb szponzorok és támogatók:

