
 

 

 

FACEBOOK KONKURRENCE 
For DM deltagere 

 
I forbindelse med DM i entreprenørskab, starter vi en lille videokonkurrence på vores Facebookside for Company Programme, hvor alle deltagende 
hold i DM har mulighed for at vinde en lille ekstra præmie. 

Konkurrencen går i al sin enkelthed ud på, at virksomheden laver en lille video, hvor man præsenterer og pitcher sit produkt/idé. Den video, der får 
flest ”Synes godt om”-tilkendegivelser senest mandag d. 16. april kl. 10.00, er vinderen af konkurrencen. 

Regelsæt: 

- Videoen må maksimalt vare 4 minutter – der er intet minimumskrav til, hvor kort den må være 
- Videoen må optages på alle måder – videokamera, smartphone etc. 
- Er der musik på videoen, må denne ikke være beskyttet af copyright, ellers er det strafbart 
- Indholdet skal leve op til Facebooks politik og vilkår omkring upload af video og opslag 
- Det er ikke tilladt at købe sig til ”Synes godt om”-tilkendegivelser. Gøres dette, kan man ikke vinde konkurrencen. 
- Videoen skal sendes til Fonden for Entreprenørskab pr. mail. Den kan også sendes via en USB eller afleveres direkte på Fonden for 

Entreprenørskabs kontor, eller uploades via WeTransfer. Bemærk at den bedste kvalitet opnås i MOV eller MP4-format, når det uploades på 
Facebook.  

- Vi uploader videoerne. Efter at have modtaget alle videoer, uploader vi dem på Facebooksiden – siden skjules indtil alle videoer er lagt op, så 
ingen har længere tid til at samle ”Synes godt om”-tilkendegivelser end andre. 

Deadlines: 

- Videoen skal være modtaget ved Fonden for Entreprenørskab tirsdag d. 10. april kl. 10.00 
- Alle videoer bliver uploadet onsdag d. 11. april. 
- Vinderen offentliggøres på siden mandag d. 16. april 

Det er en særskilt konkurrence, der ikke har indflydelse på bedømmelsen til selve DM – det er ganske frivilligt at deltage, men der gemmer sig som 
sagt en lille præmie til vinderen.  

 

Videoerne sendes til benjamin@ffe-ye.dk 

https://www.facebook.com/pages/Company-Programme-Danmark/319592394830676
https://www.facebook.com/policies/ads/video_ads
https://www.wetransfer.com/
mailto:benjamin@ffe-ye.dk

