Pozvánka na

1. regionální veletrh fiktivních firem
v Náchodě
2. února 2012

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522

Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem,
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na 1. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem, který se uskuteční dne 2. února 2012 v budově Divadla Dr. J. Čížka (Masarykovo náměstí) v Náchodě.
Program veletrhu
08:00 – 10:00
10:00 – 10:45
10:45 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00

Prezence, příprava stánků
Slavnostní zahájení, každá FF si připraví krátké představení v českém a
cizím jazyce v délce 2 min.
Obchodování
Vyhlášení soutěžních výsledků
Zakončení veletrhu

Pořadatelské zajištění
Pro každou FIF budou zajištěny 2 stoly (90 x 120), 4 židle. V případě zájmu o elektrickou
přípojku si FIF samy zajistí vlastní prodlužovaní kabel.
Soutěže
V rámci veletrhu jsou pořádány soutěže:
1. Soutěž o nejlepší firmu

soutěže se zúčastní všechny přihlášené FF

Nezávislá porota z řad učitelů, hostů a popř. veřejnosti ohodnotí vystupování při obchodování,
znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů, schopnost komunikace
při prodeji v cizím jazyce atd.
2. Soutěž o nejlepší katalog

soutěže se zúčastní FF, které pošlou katalog předem

Soutěž o nejlepší katalog v českém, popř. v cizím jazyce budou hodnotit profesionální pracovníci z odborné reklamní agentury, kteří se zabývají návrhy a tvorbou katalogů. FF, které se
přihlásí do této soutěže, pošlou katalogy v jednom vyhotovení poštou na adresu Obchodní
akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 nejpozději do 10. 1. 2012.
Na obálku napište veletrh FF – katalog.
Kontakt:
OA Náchod: e-mail: zastupce@oanachod.cz , kumpostova@oanachod.cz
tel.: 494 948 560, 491 426 748
adresa: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673, 547 21
OA Kostelec . tel.: 494 942 449, 494 942 450
Prosíme o zaslání vyplněné přihlášky co nejdříve, nejpozději do 15. 12. 2011.
Do 7 dnů zašleme potvrzení o převzetí přihlášky a prezentace.
Přihlášku posílejte na adresu OA Náchod.

Závazná přihláška na

1. regionální veletrh fiktivních firem
Náchod,
2. února 2012

Název fiktivní firmy:

Název a adresa školy:

Obor činnosti firmy

E-mail FIF:

Kontakt na vyučujícího FIF:
Jméno a příjmení:

Telefon:

Fax:

Zúčastníme se soutěže o nejlepší katalog:

razítko a podpis
ředitele fiktivní firmy

E-mail

ano

-

ne

razítko a podpis
ředitele školy

Hůlkovým písmem vyplněnou přihlášku je nutno zaslat poštou s originálním podpisem
ředitele školy a razítkem do 15. 12. 2011. Registraci Vaší firmy Vám elektronicky potvrdíme.

