14. september 2018

Gymnasieelever belønnet for idé uden kød på
Fire hhx-elever fra Slotshaven Gymnasium i Holbæk får æren af at repræsentere Region Sjælland i DM i
Erhvervscase. Deres forretningsidé skal lokke flere grøntsagselskere til at handle mere i butikskæden
Normal.
- Vi kommer alle tre fra familier, som har kødfri dage. Samtidig viser undersøgelser, at antallet af veganere
er blevet fordoblet på få år, så vi besluttede, at vores erhvervscase bl.a. skulle fokusere på veganske
produkter, fortæller Binela Arifi fra hhx på Slotshaven Gymnasium i Holbæk.
Sammen med to medstuderende har hun netop vundet regionsmesterskabet og fået en finaleplads i DM i
Erhvervscase. Det er en konkurrence, hvor hhx-elever fra hele landet dyster om at udvikle den bedste og
mest innovative forretningsidé til en udvalgt virksomhed. Og i år er virksomheden butikskæden Normal.
Flere veje til mere loyale kunder
De tre elevers grundidé er delt op i to handlingsforslag til butikskæden, som tilsammen skal give mere
loyale kunder.
- Det ene forslag er et pointsystem, som belønner kunderne for at handle oftere i kædens butikker – for
sådan et system har Normal ikke endnu. Det andet handlingsforslag tager udgangspunkt i, at 70 pct. af
kædens kunder er kvinder, og det især er kvinder, der følger den nye kødfri trend og køber veganske
produkter, fortæller Binela Arifi.
Forslagene vil – ifølge elevernes beregninger – kunne øge kædens omsætning med over 100 mio. kr. om
året, hvis de bliver gennemført i praksis. Men om Normal vælger at se nærmere på idéerne fra Slotshaven
Gymnasium er endnu uvist.
Indtil videre glæder de unge kvinder sig bare til at præsentere deres idéer for virksomheden og se, om de
rækker til en podieplads til finalen d. 26. september.
- Vi er næsten klar. Vi mangler kun de sidste små tilretninger, før vi er klar til at præsentere. Faktisk blev vi
ret glædeligt overraskede, allerede da vi vandt regionsmesterskaberne. Men vi håber i hvert fald på en
plads i top 3. Det er vores mål, er de tre hhx-elever enige om.
Elever prøver kræfter med virkeligheden
Det er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, der – sammen med Dansk Erhverv – står bag DM i
Erhvervscase. Her glæder direktør Lars Kunov sig over, at eleverne fra Slotshaven Gymnasium og mange
andre skoler rundt i landet har haft mod på at tage bolden op. Konkurrencen er nemlig med til at bringe
eleverne et skridt tættere på den virkelighed, som mange af dem senere kommer til at arbejde i.
- Det er altid en stor fornøjelse at se, hvad finalisterne præsenterer i DM i Erhvervscase, og hhx'ernes
forretningsideer er virkelig innovative i år. De er bare superdygtige, siger Lars Kunov.

Om DM i Erhvervscase
Til DM i Erhvervscase dyster elever fra handelsgymnasiet (hhx) om, hvem der har de skarpeste forretningsideer og det
største erhvervstalent. Sideløbende afholdes der et DM i Teknologi, hvor elever fra teknisk gymnasium (htx) konkurrerer
om at blive danmarksmestre i kreative opfindelser, der gør hverdagen nemmere. Bag begge mesterskaber står Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasier sammen med Dansk Erhverv. Til DM-finalen den 26. september på Børsen i København
deltager alle de regionale mestre – dvs. fem hold hhx-elever og fem hold htx-elever.
For yderligere information og kontakt til eleverne: Ingrid Behrndt Andersen, redaktør og projektleder, Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasier, tlf. 2020 7291, iba@deg.dk
Læs mere om EM i Teknologi og Erhvervscase på www.deg.dk

