Tidenes Idékonkurranse
Kjære Jury. Mitt navn er Andreas Forvik. En 28 år gammel mann. For noen år siden tok jeg en bachelor i
salgsledelse og digital markedsføring. Men det var eventbransjen/servicebransjen jeg tidlig visste jeg ville jobbe
i. Nå jobber jeg som daglig leder på Megazone i Oslo og avdelingen vår på Ulsrud. Vi er inne i en spennende
prosess med utbygging og nye aktiviteter. Har 35 fantastiske deltidsansatte. Kort fortalt: Drømmejobb!
Men, dette skrivet skal ikke handle om meg. For noen uker siden ble jeg gjort oppmerksom på denne
konkurransen via facebook. Min første tanke var: «Jeg vet nøyaktig hva som må inn i toppetasjen»!
Min vennegjeng samles nesten daglig på nett hvor vi snakker om alt og ingenting, mens vi spiller nye og gamle
spill. Spillbransjen og spilling/gaming generelt blir større for hver dag som går. Dette har store aktører som, for
å nevne et par, Telia og Telenor forstått. Turneringer blir avholdt og interessen rundt disse arrangementene er
store. House of nerds, egne kollektiv som fokuserer på spilling, the gathering, spillexpo.. Listen er lang og vi vil
nok ganske sikkert i løpet av de neste årene se flere aktører henge seg på.
Så, det dere sitter igjen med nå er – Andreas er en nørd og han gir oss info som vi allerede kjenner til. Hva har
dette med toppetasjen i BG14B å gjøre?

HVA?
Hvem er det som skal finne ut og utvikle de nye teknologiske løsningene som skal bidra til å gjøre Norge
uavhengig av oljenæringen i fremtiden? Er det kanskje en i Norge som utvikler teknologien som kan bidra til å
redde verden fra naturkatastrofer, fattigdom, sult eller kanskje det store problemet med forsøpling? Store ord,
kanskje en smule overfladisk – men en ting er sikkert: Vi trenger utdannede mennesker som interesserer seg
for teknologi og fremtidens løsninger på store og små problemer.
Det er her BG14B kommer inn i bilde. I toppetasjen skal vi skape et senter med fokus på teknologi, utvikling og
aktivitet. Alt pakket inn i en løsning hvor vi også har fokus på læring og det sosiale.
Dagtid – Skoleklasser i Oslo og omegn.
Ettermiddag – Fritidsklubber/egen fritidsklubb?
Kveld – Unge voksne/bedrifter/teambuilding.
Det skal bygges en unik arena som jeg ikke har klart å finne lik noe sted i Europa. En arena for DJI sin
robomaster. Disse robotkjøretøyene må/kan kodes før bruk. Dyktige foredragsholdere/ansatte skal ta med
barna/ungdommen inn i teknologiens verden og la de utvikle sin egen robot til å fungere optimalt. Alle får så
prøvd seg med sin robot i arenaen. Her er det nok ikke helt feil å anta at læringsviljen er høy, da de med hjelp
av sin egen koding kan få en stor fordel i kampens hete. Vi inngår et samarbeid med Oslo kommune og andre
nærliggende kommuner for å fylle dagene med kurs og læring til en god pris. Bare i Oslo hadde vi over 6400
elever i 8 klasse i 2018- udir.no. Det vil naturlig nok da også være et passende åpent auditorium med plass til en
god del mennesker.
Utstyrt med sitt eget robotkjøretøy og kontroller vil elevene få muligheten til å spille «lasertag» eller spill med
pellets på en skikkelig kul arena med Oslos råeste utsikt.
På ettermiddagene vil vi åpne for fritidsklubber og andre som har et ønske om å komme inn for å kjempe på
arenaen. Vi vil også ha plass til flere pc-stasjoner, tv’er med konsoller og det nyeste VR-utstyret. Et populært
samlingssted for fremtidens utviklere og teknologi-interessert ungdom. Det vil også være fokus på læring med
kurs og foredrag fra spennende foredragsholdere og bedrifter som kan fortelle og lære dagens ungdom mye
nyttig. Dagsaktuelle temaer som sikkerhet på nett, spillutvikling, kunstig intelligens, ja – her er det mye å ta av.

På kveldstid vil vi åpne opp for bedrifter og et litt eldre klientell. Stedet kan leies for møtevirksomhet,
produktlanseringer, foredrag, teambuilding m.m.. I helgene vil vi også kunne tilby robomaster-arenaen til
utdrikningslag og «alle andre/drop-in» (på bestilling).

HVEM?
Megazone åpnet i 1993. Siden den gang har vi hatt flere hundre tusen besøkende. Ca 70% av våre besøkende
er barn som feirer bursdag. Det er også mye utdrikningslag i sesongen, samt firmabedrifter som vil finne på noe
nytt og spennende. I år lanserte jeg www.Operationmindfall.no som er et teknologisk «skattejakt» spill som
foregår i Oslos gater. Dette har slått an veldig hos bedrifter som en fantastisk teambuilding-aktivitet.
Eier Paul Havnevik startet også Fangene på Fortet i Nydalen for 3 år siden. Forrige uke åpnet vi Fangene på
Fortet og Megazone i Bergen. På nyåret åpner vi FpF og Mega i Stavanger også.
Vi har kompetansen til å bli med i byggeprosessen, samt drifte et slikt senter. Naturlig nok vil vi være helt
avhengig av egne deltidsansatte og noen fulltidsansatte til å håndtere alle besøkende på nytt senter. Gode
pedagogiske ansatte som skal ha som fokus å gi barn/ungdom et uforglemmelig besøk. Ingen skal dra fra oss
uten å ha lært seg noe nytt! Det vil være naturlig å ha en cafe/bar som kan tilby enkel servering og drikke til alle
besøkende.

HVORFOR?
Dette er en unik mulighet til å starte kanskje Oslos råeste teknologisenter. Et sted man kan få prøvd noe helt
nytt. Et sted alle vil dra til. Et sted med fokus på læring. Forhåpentligvis får vi dagens ungdom litt bort fra
fortnite og heller interessert i koding/utvikling - Med spennende kurs og foredrag. De skal selvfølgelig få lov til å
spille fortnite også, men – Når vi henter inn verdens beste Fortnite spiller, så vil nok billettene rives kjapt bort
til «opplæringsseminar». Det vil selvfølgelig være mulig å bli med digitalt også/webinar 😊. Dette var kun et
eksempel. Uendelig med muligheter. Med gratis leie vil vi også kunne tilby alt til en meget gunstig pris.
Det har/er veldig vanskelig å få ned alle tanker og ideer rundt dette konseptet på kun 2 sider. Men jeg håper
virkelig dere har fått litt innsikt og forståelse i hva jeg/Megazone kunne tenke seg å bygge og drifte i
toppetasjen. Et unikt konsept med Oslos råeste og beste plassering mtp. alle tilreisende.
Jeg la ved en enkel redigert film om robomaster. Dette er DJI sitt første robotkjøretøy. Denne type aktivitet er
vanvittig stor og populær i Asia. Jeg legger ved et par linker her også, så dere får litt mer innsikt i hva dette går
ut på.
@IJustine - https://www.youtube.com/watch?v=mRWe5Kv745Y

@iPhonedo - https://www.youtube.com/watch?v=mpgT508FyG4
@PB Tech - https://www.youtube.com/watch?v=zrsXc7K2kjc

Absolutt gjennomførbart, lite støy, fokus på fremtidens teknologi, kunnskapsformidling til den yngre
generasjonen. Jeg håper konseptet virker spennende. Ring eller send gjerne en e-post om det er ønskelig med
mer informasjon/møte/prat. Vi er klare.
Lykke til med utvelgelsen av konseptet dere ender opp med. Det blir nok et vellykket prosjekt.

