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Pozvánka na 11. regionální veletrh  

fiktivních firem Sokolov 
 

Vážení přátelé, 

 

dovolujeme si Vás pozvat na 11. regionální veletrh fiktivních firem Sokolov, který 

se koná v prostorách Městského domu kultury na náměstí Budovatelů v Sokolově dne 

30. ledna 2019. 

 

Závazné přihlášky, elektronické prezentace a slogan zašlete e-mailem 

nejpozději do 17. prosince 2018. 

 

Katalog a vizitku v tištěné podobě zašlete poštou  

nejpozději do 11. ledna 2019. 
 

Případné odpovědi na Vaše dotazy a podrobnější informace získáte na adrese:  

ffirmy@zivnostenska-sokolov.cz  

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

S pozdravem 

 

realizační tým 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM VELETRHU PRO VYSTAVOVATELE 

 

1. Příjezd účastníků, příprava stánků       07:15 -  09:00 hod. 

2. Slavnostní zahájení veletrhu          09:00 hod. 

3. Prezentace firem na obchodních místech   09:30  -  12:30 hod.  

4. Obchodování       09:30  -  13:30 hod. 

5. Vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení veletrhu  13:30  -  14:00 hod. 

 

 

Prosíme Vás, abyste svůj odjezd z veletrhu přizpůsobili času ukončení.  

Stánek nesmí být uzavřen před oficiálně stanovenou dobou ukončení veletrhu, za pořádek 

ve stánku a jeho finální úklid zodpovídá ředitel fiktivní firmy.  

 

Poplatek za každý stánek 200 Kč bude firma hradit v hotovosti při vstupu 

v informačním stánku FF, kde obdrží i doklad o zaplacení. 

 

VYBAVENÍ STÁNKU 

 

- nástěnka v. 87 cm, š. 106 cm, 

- elektrická přípojka,  

- stůl 1x, židle 4x. 
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KATEGORIE SOUTĚŽÍ 

 
 

1. Soutěž o nejlepší stánek – automaticky se účastní každá firma, která se na veletrh 

přihlásí – není nutné vyplňovat zvláštní přihlášku. 

 

Předmětem hodnocení je:  

- celkový vzhled (originalita, design),  

- přístup k zákazníkovi a schopnost komunikace v cizím jazyce - anglický, německý,  

- využití propagačních materiálů při obchodování, 

- správné vyplňování účetních dokladů.  

 

 

2. Soutěž o nejlepší katalog – katalog odešlete poštou na adresu školy nejpozději do 

11. ledna 2019. 

 

Podmínky:  

- katalog musí být vytvořen žáky aktuálně působícími ve firmě (nesmí být použit  

   některý z minulých let), 

- v žádném případě nesmí být jeho výroba zadána profesionálům. 

 

Předmětem hodnocení je:  

- jazyková úroveň, 

- formální a stylistická správnost,  

- originalita,  

- úroveň grafického zpracování, 

- schopnost zaujmout,  

- zajímavost nabídky.  
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3. Soutěž o nejlepší elektronickou prezentaci – prezentaci vytvořenou v POWER 

POINTU nebo VIDEO je nutno poslat současně s přihláškou. 

 

Podmínky:  

- název souboru: jméno fiktivní firmy – nepojmenovanou prezentaci vyřadíme, 

- zaslání na e-mailovou adresu: ffirmy@zivnostenska-sokolov.cz  

    předmět e-mailu: VELETRH 2019 

- zaslání prostřednictvím webu: www.uschovna.cz,  

- prezentaci musí vytvořit studenti působící ve firmě,  

- v žádném případě nesmí být její vytvoření zadáno profesionálům. 

 Hodnotit budeme pouze prezentace zaslané v termínu.  

 

Předmětem hodnocení je: 

- názornost předváděných výrobků, 

- barvy, efekty při přechodu, 

- grafická úprava, 

- uvedení kontaktu na firmu, logo firmy, 

- schopnost zaujmout. 

  

4. Soutěž o nejlepší vizitku – vizitku spolu s katalogem odešlete poštou na adresu 

školy nejpozději do 11. ledna 2019. 

 

 

Předmětem hodnocení je: 

- správná velikost vizitky, 

- účelnost použitých informací, přehlednost a čitelnost, 

- estetický vzhled, správné použití písma a loga. 

 

5. Soutěž o nejlepší slogan – vyplňte do přihlášky 

 

Předmětem hodnocení je: 

- upoutání pozornosti, 

- výstižnost sloganu,  

- zapamatovatelnost, 

- vtipnost a nápaditost. 
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Závazná přihláška na 

11. regionální veletrh fiktivních firem Sokolov  
 

Název školy:  

 

Název a adresa FF:  

  

Předmět podnikání:  

 

Kontakt (telefon, e-mail FF): 

 

Vyučující FF: 

 

Kontakt na vyučujícího (e-mail, popř.telefon): 

 

Soutěže, do kterých se hlásíte (zaškrtněte):  

1) Soutěž o nejlepší stánek. 

2) Soutěž o nejlepší katalog.  

3) Soutěž o nejlepší elektronickou prezentaci. 

4) Soutěž o nejlepší vizitku.   

5) Soutěž o nejlepší slogan – vyplňte: 

   

 

  

 

Datum, podpis a razítko školy: 
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