Young Entrepreneur of the Year Award «25yrs old
Awards Description:
The Young Businessperson of the Year Award is open to members of the business
community in the Algarve aged 25 and under. Young Entrepreneurs must be able to
provide evidence of using their initiative to successfully operate in business and
demonstrate either entrepreneurial skills or collaborative work within a business, or
through an apprenticeship.
Awards Scoring Criteria:
o The businesses strategy for identification of growth opportunities for existing
products/services or plans for developing new products/services linked to
future growth of the business
o Growth in sales and profitability achieved relative to the sector
o Growth in product/service range and portfolio
o Job Creation (achieved and potential)
o Setting and achieving key objectives of the business
o Business Strategy, Vision, and Awareness of the Market
o Level of Business Innovation, Added Value and Enterprising Activity
o Marketing Performance
o Financial performance and management
o Business and Operations Management
o Engagement with the local community and with stakeholders
•

When submitting please include your company details & contact information.

Prêmio Jovem Empreendedor do Ano «25 anos
Descrição do prêmio:
O Prémio Jovem Empresário do Ano está aberto a membros da comunidade empresarial do Algarve com
idade igual ou inferior a 25 anos. Os Jovens Empreendedores devem ser capazes de fornecer evidências
de usar sua iniciativa para operar com sucesso nos negócios e demonstrar habilidades empreendedoras
ou trabalho colaborativo dentro de uma empresa ou por meio de um estágio.
Critérios de pontuação:
o A estratégia de negócios para identificação de oportunidades de crescimento para produtos/serviços
existentes ou planos para desenvolvimento de novos produtos/serviços vinculados ao crescimento
futuro do negócio.
o Crescimento de vendas e rentabilidade alcançados em relação ao setor
o Crescimento na gama de produtos/serviços e portfólio
o Criação de emprego (alcançada e potencial)
o Definir e alcançar os principais objetivos do negócio
o Estratégia de Negócios, Visão e Conhecimento do Mercado
o Nível de Inovação Empresarial, Valor Agregado e Atividade Empreendedora
o Desempenho de marketing
o Desempenho e gestão financeira
o Gestão de Negócios e Operações
o Engajamento com a comunidade local e com as partes interessadas

