DM i Teknologi og
Erhvervscase 2018
Kreative opfindelser og skarpe forretningsideer

Hvem er landets bedste produktudviklere og markedsstrateger?
Elever fra teknisk gymnasium og handelsgymnasiet dyster om at blive
danmarksmestre:
Htx-eleverne opfinder nye spændende produkter, der gør hverdagen nemmere
Hhx-eleverne udtænker forretningsplaner for en kendt dansk virksomhed

Kære handelsgymnasier og tekniske gymnasier
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har hermed glæden af at invitere til DM i Teknologi og
Erhvervscase 2018.
Landets htx- og hhx-elever skal dyste om at blive Danmarksmester i Teknologi og
Erhvervscase. Hvilken htx-gruppe kan lave den mest imponerende løsning af opgaver inden
for teknologifaget, og hvilken gruppe hhx-elever kan løfte en erhvervscaseopgave op til nye
højder? Det afgøres i et konkurrenceforløb for alle landets erhvervsgymnasier i 2018.
Det er en konkurrence, der stiller skarpt på fagligheden i de teknisk- og handelsgymnasiale
uddannelser. Alle erhvervsgymnasier kan deltage. Hvert erhvervsgymnasium kan indstille en
gruppe elever. Har erhvervsgymnasiet flere afdelinger, kan der indstilles ét hold pr. afdeling.
Eleverne dyster lokalt, og skolen vælger, hvem der skal gå videre til en regional konkurrence
og måske blive en af kandidaterne til finalen. I finalen skal landets bedste hhx- og htx-elever
konkurrere om at blive Danmarksmester i Teknologi og Erhvervscase.
Der åbnes for tilmeldingen til DM i Teknologi og Erhvervscase på www.deg.dk den. 9.
februar. Tilmeldingsfristen er den 20. april 2018, og tilmeldingen er bindende.
Nyt element i 2018
Et nyt element i år er, at alle hold, der går videre til regionsmesterskaberne, skal producere
en kort video på max 1 minut, hvori de præsenterer holdets deltagere, skolens navn, samt
deres opgave/produkt. Alle videoer skal være os i hænde senest den 14. august.
Videoen indgår ikke som del af DM-opgaven, og bliver derfor ikke bedømt, men vil blive
brugt til branding af mesterskabet på de sociale medier og ved præmieoverrækkelserne.
Det er nu syvende gang, vi afholder Danmarksmesterskaber for landets hhx- og htx-elever.
Vi håber, at endnu flere skoler vil deltage i dette års konkurrence.
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