Ehdotus Tuottava Idea -kilpailuun. Kilpailuaika 1.3.-15.4.2021
Förslag till Produktiv Idé -tävlingen. Tävlingstid 1.3.-15.4.2021

Idean nimi
Idéns namn

Idean
lanseeraamisvuosi
Idéns lanseringsår

Kilpailussa on kolme eri sarjaa:
Yrityssarjassa kilpailee yksityisen sektorin ideat.
Yhteiskuntasarjassa taas mittelevät julkisen sektorin tuottavat ideat.
Start-Up sarjaan voi osallistua tuotteistamisvaiheessa olevalla idealla.
Nominering för Produktiv Idé 2021
Tävlingen har tre olika serier:
I företagsserien tävlar den privata sektorns idéer. I samhällskategorin tävlar den offentliga sektorns idéer. I Start-up
serien kan de idéer som är i utvecklingsfasen tävla.
Mihin kilpailusarjaan ehdotuksesi sopii parhaiten?
Yritys

Yhteiskunta

Start-up

Yrityksen, yhteisön tai idean kehittäjän tiedot / Uppgifter om företaget, samfundet eller idéutvecklaren

Yritys / yhteisö

Företag / samfund

Perustamisvuosi
Grundat år

Lähiosoite
Adress

Postinumero ja -toimipaikka
Postnummer och postort

Puhelin
Telefon

Sähköpostiosoite
E-post

WWW -sivut
Webbplats osv.
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Idean kehittäjä
Idéns utvecklare

Yhteyshenkilö
Kontaktperson

Liikevaihto
Omsättning

Henkilökunnan määrä
Personalmängd

Kehitystoiminnan suuruus

Utvecklingsverksamhetens omfattning

Viennin määrä (osuus liikevaihdosta)
Exportvolym (andel av omsättningen)

Onko idea suojattu esim. mallisuojalla, hyödyllisyysmallilla tai patentilla tai onko patentin hakuprosessi käynnistetty? Har man sökt mönsterskydd, nyttighetsmodell eller patent för idén tidigare / har en patentansökningsprocess påbörjats?

Onko idea palkittu aiemmin, jos on niin missä kilpailussa?
Har idén belönats tidigare, och i vilken tävling i så fall?

Ehdotus Tuottava Idea -kilpailuun. Kilpailuaika 1.3.-15.4.2021
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1.3.-15.4.2021

Perusteltu kuvaus Ideasta (Kuvaus ideasta, idean synty, tarkoitus, edut , tuottavuus, erityispiirteet,
innovatiivisuus/uutuus, yhteiskunnalliset vaikutukset, ympäristövaikutukset ja kansainvälistymisen
edellytykset) / Motiverad beskrivning av idén (Beskrivning av idén, idens tillkomst, idéns syfte, fördelar,
produktivitet, särdrag, innovativitet, samhällelig påverkan, miljöpåverkan och internationalisering):

Miten näette idean vaikuttavuuden liikevaihtoon, sen vientimahdollisuudet ja uudet kasvumahdollisuudet?
/ Hur tror ni att idén kommer att inverka på omsättningen, vilka exportmöjligheter den har och finns det nya
tillväxtmöjligheter baserat på idén?
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Yrityksen/yhteisön nimen saa julkaista Tuottava Idea -kilpailua koskevissa tiedotteissa ja julkaisuissa
Företagets/samfundets namn får publiceras i pressmeddelanden som berör Produktiv Idé -tävlingen.

Yrityksen/yhteisön yhteystietoja ei saa luovuttaa yhteistyökumppaneille
Företagets/samfundets kontaktuppgifter får inte överlåtas åt samarbetspartners.

Kilpailun jälkeen materiaali on

palautettava

hävitettävä

Efter tävlingen skall materialet

returneras

förstöras

Kilpailun voittajilta edellytetään, etteivät he anna tietoja voitostaan ennen tulosten julkistamista.
Vinnarna får inte tillkännage sin seger förrän resultaten har offentliggjorts.

Allekirjoitus ja nimenselvennys
Underskrift och namnförtydligande

Allekirjoituksellani vakuutan, että kilpailuehdotusta ei ole kopioitu toisesta jo olemassa olevasta tuotteesta, palvelusta, tuotantomenetelmästä, liikeideasta tai muusta ideasta. / Med min underskrift försäkrar jag att tävlingsbidraget inte är en kopia av en redan existerande produkt, tjänst, produktionsmetod, affärsidé eller annan idé.

Ehdottaja / Förslagsställare
Nimi

Namn

Onko ehdottaja nuorkauppakamarilainen?
Är förslagsställaren en JCI?

Kyllä, minkä kamarin jäsen?
Ja, I vilken kammare?

Ei / Nej
Lähiosoite

Näradress

Postinumero ja -toimipaikka
Postnummer och postort

Puhelin

Telefonnummer

Sähköpostiosoite
E-post

Miltä alueelta ehdotus on? Mikäli
et ole nuorkauppakamarilainen
katso alueet tästä.
Från vilket disktrikt kommer förslaget?
Om du inte är medlem i
juniorhandelskammaren, se distrikten
här.

A

B

C

D
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Liitteet / Bilagor:
Täytetyn hakemuksen lisäksi kilpailuehdotus saa sisältää enintään kolme (3) liitettä.
Liite voi olla mm. tarkempi kuvaus ideasta, esite, mainos, lehtileike tai kuva.

Bilagor: Utöver den ifyllda förslagsblanketten kan tävlingsförslagen innehålla högst tre (3) bilagor, bl.a. en broschyr, en reklam, ett
urklipp eller en bild.

Lähetä täytetty lomake liitteineen sähköpostitse kansalliselle
projektipäällikölle osoitteeseen heikki.mutikainen@jci.fi
Skicka den färdigt ifyllda blanketten med bilagorna till den nationella
projektchefen per e-post heikki.mutikainen@jci.fi

www.tuottavaidea.fi | www.nuorkauppakamarit.fi

Kiitos / Tack!

