Obchodní Akademie a Vyšší Odborná Škola Příbram
Na Příkopech 104, 261 01 Příbram 1

Podzimní Příbram
Srdečně Vás zveme na

21. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem,
který se koná ve dnech 14. – 15. listopadu 2018
v budově OA a VOŠ Příbram a v sokolovně.
Středa 14. listopadu:
MÍSTO: budova OA a VOŠ Příbram
PROGRAM:
12:00 – 13:00 zkouška prezentací v učebně A207, 2. patro
13:00 – 15:00 prezentace firmy (PowerPoint, mluvené slovo v českém, případně i v cizím jazyce)

Čtvrtek 15. listopadu:
MÍSTO: Sokolovna Příbram (nedaleko od školy, směr k nemocnici, vedle Střední
integrované školy Příbram, naproti živnostenskému úřadu)
PROGRAM:
9:00 – slavnostní zahájení, vyhlášení výsledků soutěží
9:15 – 12:30 veletrh pro veřejnost, soutěž o nejlepší stánek
12:30 – vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší stánek
Pořadatel zajistí:
 stůl a židle
 připojení elektrické přípojky (nutné s sebou mít vlastní prodlužovací kabel)
 panel na výzdobu
 obědy ve školní jídelně
Účastníci si sami hradí výdaje na ubytování, stravování, dopravu a pojištění.
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SOUTĚŽE:
1. Nejlepší prezentace
Prezentace bude vytvořena v PowerPointu, bude doprovázena komentářem na mikrofon v českém a
v cizím jazyce. Hudební podbarvení je dovoleno. Obsah prezentace není předepsán. Maximální délka
prezentace 10 min. Prezentaci není nutné zasílat v elektronické podobě. Zkouška prezentací se bude
konat mezi 12. – 13. hodinou v učebně A 207, 2. patro, za přítomnosti správce sítě. Hodnotit se bude
srozumitelný projev, originalita, zaujetí publika, dodržení časového limitu.
2. Nejlepší leták
Leták bude obsahovat informace o jednom produktu z katalogu fiktivní firmy, údaje o ceně, údaje
o firmě, rozsah jedna strana A4. Nutné jej odeslat v elektronické podobě ve formátu PDF na adresu
lkrupickova@oapb.cz do 5. listopadu 2018. Soubor se bude jmenovat FIF_letak (Alfa_letak).
Hodnotit se bude originalita, schopnost zaujmout, grafické zpracování.
3. Nejlepší logo + slogan
Vytvořte stručný a výstižný slogan v anglickém jazyce a vlastní grafické nápadité logo, které zapůsobí na
zákazníka a vhodně propaguje Vaši fiktivní firmu, rozsah A4 (vše na 1 straně). Nutné odeslat
v elektronické podobě ve formátu PDF na adresu mkubatova@oapb.cz do 5. listopadu 2018. Soubor
se bude jmenovat FIF_logo (Alfa_logo). Hodnotit se bude nápaditost, vtipnost, zapamatovatelnost,
výstižnost, grafické zpracování a praktická využitelnost v obchodní korespondenci.
4. Soutěž o nejlepší stánek
Nezávislá porota bude hodnotit celkový vzhled stánku, vystupování při obchodování, znalost
prodávaných produktů, správné vyplňování dokladů, katalog, schopnost komunikace (pouze v českém
jazyce).
Účastnický poplatek 200,- Kč/za každou firmu prosím uhraďte na účet naší školy 172166146/0300
do 5. listopadu 2018. Jako variabilní symbol uveďte IČ Vaší školy.
Žádáme o vrácení vyplněné přihlášky co nejdříve, nejpozději do 22. října 2018 pouze
v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ.
Kontakt: Ing. Marie Kubátová, e-mail: mkubatova@oapb.cz
Adresa: OA a VOŠ Příbram, Na Příkopech 104, 261 01 Příbram 1
tel. 318 621 144 (kancelář), 318 611 126 (sborovna),
fax 318 621 131
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