Tisková zpráva ze 17. regionálního veletrhu fiktivních firem s mezinárodní
účastí
"Tato akce se koná za finanční podpory Města Český Těšín".

Studenti 3. ročníků Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, v Českém Těšíně, uspořádali „Regionální
veletrh fiktivních firem s mezinárodní účastí“. Letos v Kulturním a společenském středisku Střelnice,
Český Těšín proběhl již 17. ročník, a to dne 2. 2. 2012.
Slavnostní zahájení veletrhu proběhlo za účasti významných hostů a médií. Letošní ročník veletrhu
poctilo svou návštěvou 17 studentských firem z Moravskoslezského, Olomouckého kraje a hosté ze
Slovenska a Polska.
Veletržní stánky – fiktivní firmy – nabízely široký sortiment svých podnikatelských činností
v oblastech: cestovního ruchu, poskytování úklidových služeb, adrenalinových sportů, tanečních
kurzů, provozování restaurací a hotelů, výroby a prodeje čajů, oděvů, motocyklů, hraček,
počítačových her, interiérových dekorací aj.
Všechny studentské firmy byly velmi kreativní a za svou účast obdržely pamětní listy, a 3 z nejlepších
obdrželi ceny za nejlepší prezentaci na veletrhu. Na 1. místě se umístila fiktivní firma „Čajovna, s.r.o.“
z OA z Čadce ze Slovenska, na 2. místě fiktivní firma „XOXO Academy, s.r.o.“ (nabídka tanečních
kurzů) z OA a VOŠ Ostrava - M. Hory a na 3. místě fiktivní firma „Qspeed, s.r.o.“ (výroba čokolády)
ze SŠ logistiky a chemie, Olomouc.
K realizaci veletrhu fiktivních firem je nutná podpora sponzorů, mezi něž patří především město
Český Těšín, Sdružení rodičů při OA v Č. Těšíně, město Třinec, pobočka Komerční banky v Českém
Těšíně a neméně důležitá je i materiální podpora podnikatelů firem VERDI, s.r.o. a Pekařství Bajusz,
s.r.o., za což jim velice děkujeme.
Všem, kteří jste zavítali na letošní veletrh, děkujeme a těšíme se na Vás opět za rok.
Studenti 3. ročníků Obchodní akademie, Český Těšín

SEZNAM FIKTIVNÍCH FIREM
Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, ČESKÝ TĚSÍN
EP Moto, s. r. o. (prodej motocyklů a příslušenství)
4 SEASONS TRAVELS, s. r. o. (cestovní agentura)

Obchodní akademie a VOŠS Karasova 16, OSTRAVA- MARIÁNSKÉ HORY V OSTRAVĚ
LIC, s. r. o. ( prodej a výroba oděvů)
XoXo Acedemy, s. r. o. (služby pro veřejnost – nabídka tanečních kurzů)

Střední škola logistiky a chemie U Hradiska 29, OLOMOUC
Qspeed, s. r. o. (výroba čokolády)
Čechofracht, s . r. o. (bar a restaurace)
Teen&Style s. r. o. (italská restaurace)
Mid-mbhotels, s. r. o. (hotel a kasino)

Obchodní akademie a Střední zemědělská škola nám. J. žižky 10, Bruntál
KREATIV, s. r. o. (výroba dekorací)

Obchodní akademie ČADCA (SR)
Čajovňa Úsvít, s. r. o. (prodej čajů a čajového příslušenství, rady v oblasti čajů a léčivých bylin)

Zespol szkól ekonomiczno-gastronomicznych CIESZYN (PL)
TWEETY, s.r.o. (prodej hraček)
GAME SHOP, s.r.o. (prodej počítačových her)

Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, ČESKÝ TĚŠÍN
MOP, s. r. o. (úklidové služby)
Somnia, s. r. o. (provozování cestovní agentury)
Welltopia, s. r. o. (hotelnictví)
Extreme, s. r. o. (adrenalinové sporty)
Zlatý dukát, s. r. o. (pivovarnictví a sladovnictví)

