
KÆRE DELTAGERE
Vi er rigtig glade for, at I vil være med til at løse en af vores 
Green Challenges. 
Denne skabelon for idebeskrivelsen er bygget op som en pitch*. 
Den skal selvstændigt kunne forklare og visualisere jeres løsning 
ved gennemlæsning på hjemmesiden, og kan bruges ved fysisk 
eller online pitch til Green Innovation Week.

TIPS: Husk at være så kort og præcis i jeres formuleringer som 
muligt. 
Husk at billeder ofte siger mere end ord og skaber 
opmærksomhed, så vær kreativ og visuel.

Held og lykke med arbejdet – vi glæder os meget til at se jeres 
ide til løsning!

Mange hilsner
Green Innovation Week

*En pitch er et præsentationsformat iværksættere bruger til at forklare deres idé kort 

og præcist på typisk 3-5 min.

Green 

Challenge



VURDERING AF IDEER

Når Challenge-stiller og de øvrige i Green Challenge 

panelet forholder sig til jeres ide, så gør de det især ud 

fra følgende forhold:

• Hvor original er jeres løsning – eksisterer den allerede i en eller 
anden form, eller er den aldrig set før?

• Hvis I har eksperimenteret med teknologier eller andre 
afprøvninger fremfor løsninger, så viser I det og fremhæver 
hvad I blev klogere på, nysgerrig på, overrasket over mv.

• Bæredygtighed: 
• People: Bidrager jeres ide til løsning med værdi til 

samfundet og brugerne/kunderne?
• Planet: Hvilken påvirkning har jeres løsning på miljøet? 
• Profit: Kan man tjene penge på jeres ide til løsning?

• Kan jeres idé skaleres – hvor stort er markedet, og hvor mange 
mennesker kan I nå ud til?

• Kan jeres idé realiseres... og af hvem/hvordan/hvornår/i 
samarbejde med hvem? 
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ØNSKER TIL PITCH & 

FORMAT
Pitch
Hver gruppe har maksimalt 15 min. og kan bruges således 

(med mindre andet er aftalt):

• Ca. 5 min. til klargøring og skift 

• Ca. 5-7 min. til selve jeres pitch

• Ca. 3-5 min. til dialog og feedback med Challenge-stiller

Format
Vi anbefaler ikke, at der afleveres/pitches mere end 

følgende 10 slides. Struktur og format skal helst overholdes. 

Aflevering
• Dokumentet skal afleveres som én samlet PDF eller Power 

Point. Undtagelse: Video-filer kan sendes separat.

• Dokumentet skal sendes til: trno@skivekommune.dk

senest d. 2. november (medmindre andet er aftalt).

I emnefeltet bedes du skrive “Løsningsforslag til Green 

Challenge 2021”.
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WHY (indsæt egen overskrift)

Hvorfor har I valgt netop jeres 

problem/fokus i arbejdet med 

jeres Green Challenge? 

• Ca. 2 sider/slides.

• Pitch tid: Ca. 1 min.

HUSK BILLEDER/
ILLUSTRATIONER/MODELLER ELLER 

ANDET VISUELT



HOW (indsæt egen overskrift)

Hvordan har I arbejdet, hvad 

har I undersøgt og hvad har I 

fundet ud af? 

• Ca. 3 sider/slides.

• Pitch tid: Ca. 2 min.

HUSK BILLEDER/
ILLUSTRATIONER/MODELLER ELLER 

ANDET VISUELT



WHAT (indsæt egen overskrift)

Præsentation af jeres ide til 

løsning/koncept - hvad er jeres 

løsning og hvordan løser den 

jeres valgte 

problem/fokus/udfordring? 

• Ca. 5 sider/slides.

• Pitch tid: Ca. 4 min.

HUSK BILLEDER/
ILLUSTRATIONER/MODELLER ELLER 

ANDET VISUELT


