TISKOVÁ ZPRÁVA
k 16. regionálnímu VELETRHU FIKTIVNÍCH FIREM s mezinárodní účastí

Dne 3. února 2011 proběl v areálu Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, v Českém Těšíně
„16. regionální veletrh fiktivních firem s mezinárodní účastí“.
Studenti 3. ročníků připravovali veletrh po celý školní rok v rámci volitelného předmětu fiktivní firmy. Fiktivní firma jako
předmět je řazen do osnov 3. ročníku škol ekonomického zaměření a slouží k tomu, aby si studenti vyzkoušeli práci ve
skutečné firmě. Studenti zde využívají znalostí z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva, obchodní korespondence a cizích
jazyků získaných v předchozích letech studia. Podstatné jsou také komunikační schopnosti, které hrají významnou roli při
komunikaci s tuzemskými a zahraničními školami, protože tvoří zcela výjimečnou zkušenost a poznání využitelných v
každodenních situacích.
Veletrh fiktivních firem se stal za 16 let svého konání tradiční kulturně-společenskou akcí pod záštitou města Českého
Těšína. Jako každý rok, tak i tento rok se jednalo o mezinárodní přátelské setkání mladých a perspektivních ekonomů
s nejrůznějšími nápady. I přes tyto přednosti byla akce nabitá atmosférou soutěživosti, která se stala motorem pro
překonávání vlastních limitů a hranic.
Součástí veletrhu byla soutěž “O nejlepší prezentaci firmy v prodejním stánku“, které se jednotlivé fiktivní firmy jak z ČR,
tak zahraničí zúčastnily. Hodnotilo se: způsob navázání kontaktů se zákazníky, úroveň jednání, originalita, schopnost
prodejců přesvědčit zákazníka o přednostech produktu firmy a vybavení propagačními materiály.
Na 1. místě se umístila FIF: Brillance, s. r. o. (hotelové a restaurační služby)
z OA, Čadca, SR,
na 2. místě se umístila FIF: XoXo Academy, s. r. o. (taneční škola)
z OA a VOŠ sociální, Ostrava, ČR,
na 3. místě se umístila FIF: COMFORT BOX, s. r. o. (pronájem mobilních toalet)
z OA, Český Těšín, ČR.
Volné chvíle vyplnil kulturní program, který připravili studenti pořádající obchodní akademie a prezentace týmu žáků
mezinárodního finále ekonomické soutěže EBG (European Business Game), které proběhlo v červnu 2010 ve Francii, ve
městě Limousin, jehož se zúčastnili studenti OA v Českém Těšíně, kteří reprezentovali Českou republiku.
Veletrh byl slavnostně zahájen za účasti sponzorů a významných hostů. Zúčastnilo se ho 24 nejrůznějších fiktivních firem ze
středních škol ze tří sousedních zemí střední Evropy, a to:
z České republiky – měst Karviné, Kopřivnice, Kroměříže, Olomouce, Ostravy,Ostravy - Mariánských Hor a Č. Těšína,
z Polska – měst Cieszyna a Krapkowic,
a ze Slovenska – města Čadce.
Veletrh by stěží mohl proběhnout bez sponzorské pomoci. Věcné dary sponzorů jsou využity jako ocenění pro vítěze
soutěží a jejich finanční podpora je používaná na částečné pokrytí realizace veletrhu.
Našimi hlavními sponzory byli: město Český Těšín, Sdružení rodičů při OA, Komerční banka, pobočka Český Těšín, Národní
ústav odborného vzdělávání, Praha, Pizzeria Altro-Verdi, Český Těšín, Pekárna Bajusz, Bystřice aj.
Již se těšíme na 17. ročník, který se uskuteční v nově rekonstruovaných prostorách Kulturního a společenského střediska
Střelnice, Český Těšín.
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Fotografie z veletrhu fiktivních firem:
Slavnostní zahájení veletrhu paní ředitelkou
Ing. K. Bončkovou za účasti hostů.
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