
Next Level 2020 

- Videopitchkonkurrencen 

 

Guide og bedømmelseskriterier  

  



Hvad og hvem?  

Videopitchkonkurrencen er for alle elever og studerende, som deltager i Next Level 2020. For at være med i 

Videopitchkonkurrencen skal teamet have indsendt deres skriftlige projektbeskrivelse til Fonden for 

Entreprenørskab. Videopitchkonkurrencen er dog en selvstændig konkurrence, som kører sideløbende med 

Next Level konkurrencen, så bedømmelsen i Videopitchkonkurrencen har ikke indflydelse på placeringen og 

kvalificering til Danmarksmesterskabet den 26. maj. Konkurrencen går ud på at lave en videopitch, der 

beskriver jeres idé, proces, forløb m.m. Det står yderlige beskrevet længere nede. Det er valgfrit at deltage 

og der vil være en præmie til vinderholdet.  

Processen 

Efter deadline bliver alle videoer set og bedømt. Den bedste video bliver kåret ud fra 

bedømmelseskriterierne. Vinderne bliver kåret til Danmarksmesterskabet den 26. maj som en del af 

finaleeventet, hvor videoen også vil blive vist. Videopitchkonkurrencen er det team, som har formået at 

skabe den bedste historie om deres idé gennem digital formidling. Det er ikke nødvendigvis idéen med den 

største nyhedsværdi, der vinder.  

Deadline for at tilmelde jer og indsende jeres video er fredag den 15. maj.  

Hvad lægger vi vægt på i et videopitch?  

Det handler om at lave en pitch på video, som fortæller om jeres idé, og om hvordan den skaber værdi. 

Derfor kan I fokusere på faglig viden om jeres idé, målgruppe, data/undersøgelser eller andet, der 

understøtter idéen. Videoen skal også fortælle om jeres team og de styrker og kompetencer, I har i teamet. 

Igennem videoen kan I altså skabe en fortælling som ikke blot er en optagelse af jer, der står og pitcher, 

men som indeholder forskellige virkemidler. Virkemidler som for eks. grafer, visualiseringer, billeder eller 

andet, der fremhæver de vigtigste pointer i jeres pitch. Det er altså ikke en reklame-film, der skal laves, 

men en videopitch som potentielt kunne fremvises for nye samarbejdspartnere og måske endda investorer. 

Se også bedømmelseskriterierne på sidste side.  

Har I brug for inspiration?  

På Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside for Mikrolegater har vi samlet en række gode råd til, hvordan 

man kan lave en god videopitch. På linket finder du gode eksempler på videopitch, som har været med til at 

sikre afsenderne et Mikrolegat.  

https://mikrolegat.ffe-ye.dk/tips-til-den-gode-ansoegning/tips-til-den-gode-ansoegning/den-

godevideopitch  

Formelle krav for deltagelse  

1. Teamet er tilmeldt Next Level konkurrencen og har indsendt den skriftlige idébeskrivelse.  

2. Teamet laver max. 2 minutters videopitch om deres idé og team.  

3. Videoen er lavet af teamet selv. At få hjælp fra venner og familie er ok, men professionel produktion er 

ikke tilladt.  

4. Videoen uploades til Youtube og listes som ”Public”.  

 

 

https://mikrolegat.ffe-ye.dk/tips-til-den-gode-ansoegning/tips-til-den-gode-ansoegning/den-godevideopitch
https://mikrolegat.ffe-ye.dk/tips-til-den-gode-ansoegning/tips-til-den-gode-ansoegning/den-godevideopitch


Bedømmelseskriterier 

 

Bedømmelseskriterier - Videopitch 
Point 
1-10 

Gode råd til deltagerne 

Idéen 
 
I hvilken grad formår temaet at tydeliggøre 
deres problemstilling og idé? 

Max. 
10 

point 

Hvordan sikrer I gennem videoen, at publikum 
forstår den problemstilling, der ligger bag jeres 
idé? 
 
Hvordan bliver det tydeligt, hvad jeres idé går 
ud på, og at den er en løsning på problemet?  
 
Kom gerne med faglig viden, facts, data, 
undersøgelser som understøtter jeres idé.  

Teamet 
 
I hvor høj grad formår temaet at 
præsenterer sig selv og deres kompetencer? 

Max. 
10 

point 

Hvordan vil I vise, hvad I kan som team, jeres 
styrker og svagheder? Hvad er I gode til, hvad 
har I brug for hjælp til udefra? 

Opmærksomhed 
 
I hvilken grad formår teamet at skabe en 
video, som rammer publikum med 
forskellige virkemidler, så de ikke glemmer 
oplevelsen? 

Max. 
10 

point 

Hvordan vil I skabe opmærksomhed og sikre, at 
publikum husker netop jeres video?  
 
Vil I kombinerer optagelser, grafik, billeder, 
animation, eller andet for at skabe 
opmærksomhed? 

Storytelling  
 
I hvilken grad formår teamet at opbygge en 
god storyline og fortælling? 

Max. 
10 

point 

Overvej, hvad der er vigtigt for videoen og jeres 
historie. Det er en rigtig god idé at lave et 
storyboard, inde I begynder at optage, så I ved, 
hvad I har brug for af optagelser, animationer 
osv.  
 
Hvad skal komme første, og hvad skal ramme 
publikum til slut i videoen? Hvordan opbygges 
den?  

Fysisk og psykisk sundhed  
 
I hvor høj grad relaterer teamets projekt sig 
til temaet om et hjertesundt og/eller 
meningsfuldt liv?  

Max. 
10 

point 

Er emnet tænkt ind jeres ide/koncept? 
 
I hvor høj grad er jeres ide med til at løse en 
problemstilling omkring et hjertesundt og/eller 
meningsfuldt liv? 

I alt   
 
 
 


