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1. Titel
 En fængende kampagne titel

2. Spørgsmål
 Hvad er spørgsmålet vi stille crowden? Udfordringen vi ønsker løst? Kort og konkret!

3. Challenge baggrund
 Hvorfor er det her problem interessant/vigtigt? 

4. Challenge guidelines
 Hvad skal man gøre som deltager? Beskrive sin idé, beskriver en konkret løsning (i hvilket
format), lave en forretningsplan?
 Er der ét eller flere spor/kategorier?

5. Vurderingskriterier
 Hvilke kriterier bliver idéerne/løsningerne evalueret ud fra?
Fx design thinking kriterier: Novelty, desirability, feasibility and viability
 Andre case-relevante kriterier?



6. Evaluering

 Hvem evaluerer idéerne? Virksomheden, jury, andre?

7. Præmie

 En eller flere præmier? Baseret på indre eller ydre motivationsfaktorer?

8. IP-rettigheder

 Overgår rettigheder til virksomheden?

 Beholdes IP-rettigheder af deltageren?

9. Tidslinje/proces 

 Hvordan lang tid skal hhv. idé-indtag og evalueringsperiode vare?

 Hvornår bliver vinderen/vinderne annonceret? Og hvordan (online, ved mail m.v.)?

10. Andre vilkår

 Har vi ret til ikke at vælge en vinder?

Må vi fjerne evt. stødende idéer undervejs? Andre særlige vilkår?





FORM
1) TITEL

En fængende titel der giver folk lyst til at vide mere

2) SPØRGSMÅL
Hvad er udfordringen I gerne vil have løst? Kort, præcist og 
fængende. Det svære er ikke at gøre det hverken for bredt eller for 
smalt.



INDHOLD
3) GUIDELINES

Hvad er det I ønsker helt konkret fra deltagerne i jeres challenge? 

✓ IDÉER: Hvordan skal man beskrive sin idé (enkelte sætninger, 
powerpoint, videopitch etc.)? -og er der nogen krav til idéerne?

✓ LØSNING: Hvor konkret skal en ’løsning’ evt. være (forretningsplan, 
proof of concept, prototype etc.)? –og er der nogen krav til 
løsningen (eks. budget, modenhed mv.)?



AFSLUTNING
4) EVALUERING

Hvem vurderer idéerne/løsningerne og vælger vinderen?
Er det en jury, jeres virksomhed eller måske crowden?

5) PRÆMIE
Er der nogen særlige kriterier vinderen vælges på baggrund af? 
Implementering, realiserbarhed, innovation, idérigdom?

Hvad er præmien? Gold, Goods, Glory eller Guts? 







DATO  
2. OKTOBER 2018

TID
08.30 – 14.00

STED
MOGENS DAHL KONCERTSAL

TILMELDING
www.smvcrowdsourcinglab.dk


