SCOREKORT:

MARKEDSFØRING
Holdnavn:

FORSLAG TIL SPØRGSMÅL:
- Hvordan identificerede I jeres målgruppe?
- Var I i kontakt med potentielle målgrupper for at forbedre jeres produkt/ide?
- Har I tænkt på, hvordan I skal formidle produktet/ideen til kunder?
- Har I brugt meget tid på markedsføring af jeres produkt inden turneringen?
- Hvordan har vejlederen fulgt op på jer i projektperioden?

Fri vurdering/notat/kommentar til holdet: (Noget positivt og konkret, som holdet kan tage med sig videre)

SAMARBEJDE

FORSLAG TIL SAMARBEJDSSPØRGSMÅL:
- Kom I i mål med det, I ønskede at gøre i projektet?
- Hvad har været den største udfordring i arbejdsprocessen/samarbejdet/opgaven?
- Opdagede I nogen nye sider ved jeres klasse-/holdkammerater i løbet af projektet?
- Hvordan har samarbejdet i gruppen fungeret?
- Er I tilfredse med den arbejdsfordeling, der har været?
- Ville I have foretrukket, at der var noget, der blev gjort anderledes?
- Hvordan har vejlederen fulgt op på jer i projektperioden?
Fri vurdering/notat/kommentar til holdet: (Noget positivt og konkret, som holdet kan tage med sig videre)

I turneringer med 18 hold eller flere uddeles der 10 priser. I turneringer med 17 hold eller færre uddeles der 7 priser

Holdnummer:

MARKEDSFØRING

SAMARBEJDE

Manglende entusiasme og glæde
over deres projekt.

Holdet kender ikke til FLL’s
kerneværdier.

Holdet er uorganiseret og har ikke
nogen plan for at komme i mål
med projektet.

Viser ingen respekt og/eller inklusion af deres holddeltagere.

FLL’s kerneværdier

Fremdrift/tidsplanlægning

Respekt og inklusion

Holdet har ikke delt deres produkt
eller ide med nogen.

Markedsføring

Holdånd

Holdet har ingen plan for, hvordan
deres produkt skal distribueres til
potentielle kunder.

Distributionsstrategi

0-2 points - ingen grad af målopnåelse

Ingen beskrivelse af, hvem de skal
sælge produktet til, eller hvorfor denne målgruppe behøver
produktet.

Målgruppe

Kriterier

0-2 points - ingen grad af målopnåelse

Kriterier

En del af holdet viser respekt og/
eller inkluderer de andre.

Holdet er delvist organiseret/har
en ufuldstændig plan.

Holdet har et vist kendskab til FLL’s
kerneværdier.

Nogen entusiasme og glæde over
deres projekt.

3-5 points - lille grad af målopnåelse

Holdet har til dels markedsført
deres produkt, men har ingen
videre plan.

Distributionsstrategien er klar,
men med tydelige mangler. Holdet har tænkt på dette, men har
ikke nogen konkret plan.

Holdet har en mangelfuld plan
for, hvem der burde være deres
målgruppe, og hvorfor de behøver
produktet.

3-5 points - lille grad af målopnåelse

Hele holdet viser tydelig respekt,
og alle deltagerne er inkluderet.

Holdet havde en klar organisering
og tidsplan, men det lykkedes
dem ikke at følge den.

En del af FLL’s kerneværdier har
været centrale i holdets arbejde.

En del af holdet viser entusiasme
og glæde over deres projekt.

6-8 points - stor grad af målopnåelse

Holdet har markedsført deres produkt i lokalmiljøet og har en plan
for videre markedsføring.

Distributionsstrategien er klar,
men med nogle mangler.

Holdet har en beskrivelse af, hvem
der er deres målgruppe, og/eller
hvorfor netop denne målgruppe
behøver deres produkt, men den
er noget mangelfuld.

6-8 points - stor grad af målopnåelse

Hele holdet viser tydelig respekt,
og alle deltagerne er inkluderet
selv i vanskelige/stressende
situationer.

Holdet er velorganiseret og har en
god tidsplan, som har gjort, at de
kom i mål med deres projekt.

Alle FLL’s kerneværdier har været
centrale for hele holdet gennem
hele arbejdsprocessen.

Hele holdet viser tydelig entusiasme og glæde over deres projekt.

9-10 points - meget stor grad af målopnåelse

Holdet har delt deres ide/produkt
og har en god plan for videre
markedsføring/har gennemført
planen.

Holdet har lavet en klar og tydelig
distributionsstrategi for, hvordan
de skal få produktet ud til kunderne.

Holdet har klart og tydeligt
beskrevet, hvem produktet skal ud
til, og hvorfor netop denne målgruppe behøver deres produkt.

9-10 points - meget stor grad af målopnåelse

Udfyld point 0-10

Udfyld point 0-10

