TISKOVÁ ZPRÁVA
„18. regionální VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM s mezinárodní účastí“,
konaný dne 19. února 2013 v KaSS Střelnice, Český Těšín
Tato akce se uskutečnila pod záštitou města Český Těšín
Studenti 3. ročníků se připravovali na veletrh od začátku školního roku v rámci volitelného předmětu
fiktivní firma, která je vyvrcholením jejich práce, velkou příležitostí předvést před širokou veřejností
své podnikatelské záměry.
Fiktivní firma, jako vyučovací předmět, je zařazena do osnov 3. ročníku škol ekonomického zaměření a
slouží k tomu, aby si studenti vyzkoušeli práci jako 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 dovednosti, které hrají významnou roli
při jednání s tuzemskými i zahraničními školami, protože právě ony vytvoří zcela výjimečnou zkušenost
a poznání, a jsou využitelné v každodenních situacích.
Veletrh fiktivních firem se stal za 18 let svého konání tradiční kulturně-společenskou akcí pod záštitou
města Českého Těšína. Jako každý rok, tak i letos se jednalo o mezinárodní přátelské setkání mladých,
perspektivních ekonomů a podnikatelů s nejrůznějšími nápady. Akce nepostrádala atmosféru
soutěživosti a zároveň se stala pro studenty i velkou výzvou k překonávání vlastních limitů a hranic.
Součástí veletrhu byla soutěž “O nejlepší prezentaci firmy v prodejním stánku“, které se zúčastnilo 14
fiktivních firem z ČR (Českého Těšína, Karviné, Kroměříže, Ostravy) a 4 fiktivní firmy ze zahraničí,
Slovenské republiky, města Čadce a Polské republiky, města Ciezsyn. Porota neměla jednoduchý úkol a
hodnotila: způsob navazování kontaktů se zákazníky, úroveň jednání, originalitu, schopnost prodejců
přesvědčit zákazníka o přednostech produktu firmy a vybavení propagačními materiály.

Na 1. místě se umístila FIF: DRECO, s. r. o.
(těžba a zpracování dřeva a dřevěného dopadu)
z OA, Čadce, SR

na 2. místě se umístila FIF: KROMEXIM, s. r. o.
(prodej automobilů)
z OA Kroměříže, ČR

na 3. místě se umístila FIF: BOOKWORM´S COFFEE, s. r. o.

(literární kavárna)
z OA a VOŠ sociální, Ostravy, ČR.

Mimořádnou cenu získala fiktivní firma z naší školy ARABICCA, s. r. o., kavárna, kterou vyhlásil
zástupce Národního ústavu pro vzdělávání z Prahy, Ing. L. Hula.

Veletrh byl slavnostně zahájen za účasti významných hostů. Volné chvíle vyplnil kreativní kulturní
program, který připravili studenti pořádající obchodní akademie.

Tato akce by stěží mohla proběhnout bez sponzorské pomoci. Věcné dary sponzorů byly využity jako
ocenění pro soutěžní týmy, finanční podpora byla použita na částečné pokrytí realizace veletrhu.

Již nyní se těšíme na 19. ročník!
Studenti 3. ročníků OA Český Těšín

