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Entreprenørskap
TEAM SOM JOBBER INTENST
Som gründer får du i programmet et helt team
som jobber intenst for å analysere alle sider av
ditt forretningskonsept, utfører markedsanalyser, konkurrentanalyser og som er med på å
diskutere strategiske valg, forretningsmodell
og en handlingsplan for å nå markedet.
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Vitenskap og teknologi

Kommersialisering
Det er fokus på å utføre en analyse av
forretningskonseptets forretningsmessige potensial. Seks gründere/bedrifter
kan delta ved hver gjennomføring.

Du har ideene.
Vi hjelper deg videre.

Om Take-off
NTNU Take-Off er et entreprenørskapsprogram
rettet mot gründere med kunnskapsintensive
forretningsideer. Programmet har fokus på
å utføre analyser av forretningskonseptets
forretningsmessige potensial. Seks gründere/
bedrifter deltar ved hver gjennomføring. Rundt hver
gründer settes det sammen et team av studenter og
erfarne forretningsutviklere fra NTNU og næringsliv.

Take-Off gjennomføres av NTNU Entrepreneurship
Center (NEC). NEC er en del av NTNU
Samfunnsforskning AS. Senteret er samlokalisert
og sterkt integrert med det entreprenørskapsfaglige
miljøet ved Institutt for Industriell økonomi og
teknologiledelse ved NTNU. Dette representerer
et miljø som har hatt omfattende undervisning,
forskning og praksisbaserte nyskapingsprogram
siden 1982. Mer enn 500 bedrifter har deltatt på
Take-Off.

“Take-Off er i særklasse det
beste nyskapingskonseptet
innen forretningsutvikling
jeg har sett.”

Christian Testman, daglig leder Authente

Resultater
Take-Off Midt-Norge ble evaluert eksternt
sommeren 2009. Evalueringen analyserte
alle prosjektene som har deltatt på Take-Off i
perioden 1995-2005.

254 prosjekter
129 bedrifter
700
årsverk

1006
m i l l i on e r

Samlet omsetning

206%

Samfunnsøkonomisk
avkastning per år
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Hvem passer take-off for?
• Bedrifter/gründere som har utviklet/er i ferd
med å utvikle et produkt/tjeneste med god
innovasjonshøyde.
• Produktet eller tjenesten har vekstpotensial
og skaleringsmuligheter.
• Du har lyst til å delta i et program hvor du får
et team på 6 personer som jobber intensivt

6

ideer
dager
muligheter

for ditt prosjekt hvor hovedfokus ligger på
markedsavklaring

Hva får gründer ut av å delta?
• Vekselvis datainnsamling og

• Skrive/videreutvikle forretningsplan og

strategidiskusjoner

presentasjonsmateriell

• Intensiv innsamling og systematisering av
markedsmuligheter både nasjonalt og i

• Daglig trening i å presentere
• Kontaktlogg over alle eksterne kontakter

internasjonalt

som tas i løpet av programmet

• Utvikling og diskusjon av forretningsmodell

(potensiellekunder, samarbeidspartnere og

som blant annet kan innebære identifikasjon

sentrale markedsaktører) som bedriften kan

av samarbeidspartnere både på distribusjon

følge opp i etterkant)

og på leverandørsiden.

• Presentasjon og tilbakemelding fra panel av

• Beregning av lønnsomhetspotensial og

venture capitaliser og andre finansiører

kapitalbehov

• Valgfri hjemmeeksamen ved NTNUs

• Vurdering av nødvendig kapasitet og

avdeling for Etter- og Videreutdanning (7,5

kompetanse i organisasjonen for å realisere
prosjektet.
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studiepoeng)

Programmets innhold
Til hvert deltakende prosjekt knyttes et team bestående av en veileder og en gruppe studenter. Det
rekrutteres primært studenter i høyere årskurs ved NTNU. Veileder guider gruppen gjennom prosessen.
Veileder sørger også for at opplegget blir tilrettelagt og skreddersydd for det enkelte prosjekt. Det
legges vekt på at all følsom informasjon om den enkelte idé blir underlagt konfidensiell behandling. Det
innebærer at alle som er involvert må skrive under en konfidensialitetserklæring.

Introduksjonskurs
Kurset består av vekselvis forelesninger innen
sentrale tema for utvikling av et forretningskonsept

Idéhaver

og arbeid i grupper for å diskutere det enkelte
forretningskonsept. Det legges stor vekt på å
skape en helhetlig forståelse av prosessen bak

Fem studenter

utvikling og lansering av et nytt produkt. I tillegg til
at forelesningene gir et felles begrepsapparat er

Veileder

målsetninger ved introduksjonskurset at gruppen
blir godt kjent med forretningsideen, identifisere de
antagelser og forutsetninger som forretningsideen
bygger på og utvikle en plan for arbeidsoppgaver
knyttet til informasjonsinnhenting og analyser.

Forberedende fase
Hele gruppen arbeider med arbeidsoppgaver
som er definert på introduksjonskurset.
Dette består gjerne av å samle inn
informasjon viktig for prosjektet, samt å
forberede det konsentrerte arbeidet som
legges ned i forretningskonseptet i løpet av
idéutviklingsseminaret.

Take -of f

/04

Idéutviklingsseminaret

Organisering
Struktur
Kultur

Selve kjernen i Take-Off er

Timing

idéutviklingsseminaret. Dette er en intensiv
samling som strekker seg fra søndag til fredag.
På seminaret går man gjennom alle sentrale

Merkevare

deler av forretningskonseptet.
• Strukturert opplegg, men med høy

Forretning
Plan
Modell
Strategi

Ressurser

grad av skreddersøm tilpasset det

Finansiering
Kompetanse

enkelte prosjekt

Marked
Behov

Lønnsomhet
Kunder

Kostnader
Inntekter

Privat
Offentlig

• Prosjektene utsettes for «grilling» i
trygge omgivelser
• Meget ressurssterke og motiverte
studenter får raskt «eierskap» til
prosjektene, og arbeider i høyt tempo.
• Erfaren veileder på hvert team som
sikrer struktrur og fremdrift.

Eksempler på utførte analyser
• Spisse produkt/tjeneste
• Identifisere kundesegment
• Forstå kjøpsprosessen
• Estimere markedsstørrelse
• Anvendelsesområder for plattform-teknologi
• Gjennomføre konkurrentanalyser
• Kartlegge internasjonale markeder
• Det kan gjennomføres surveys, intervjuer,
fokusgrupper, møter

Alle deltakerne overnatter på hotellet der seminaret avholdes. Dette er for å sikre at man får til en
god og intens prosess med full fokus på utvikling av forretningskonseptet. Seminaret avsluttes fredag
med presentasjon av forretningsplanene for et evalueringspanel bestående av representanter fra
bank/finans og venturekapitalmiljø. Panelet gir tilbakemelding på forretningsidéen og kommer med
anbefalinger for det videre arbeid med kommersialisering av forretningsideen.
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Viktige datoer vår 2016
Søknadsfrist: 17. februar
Introduksjonskurs: 14. - 16. mars
Idéutviklingsseminar: 3. - 8. april

Vite mer? Ta kontakt med Take-Off Midt-Norge, Lillian Waagø lillian.waago@iot.ntnu.no tlf. 980 34 905

