Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali na sedmý ročník
Veletrhu fiktivních firem v Olomouci,
který se bude konat ve dnech 24. – 25. ledna 2019 v prostorách
Galerie Šantovka (www.galeriesantovka.cz).
PROGRAM VELETRHU
Čtvrtek 24. ledna 2019
08:00 – 12:00
příjezd firem, ubytování, příprava stánků
12:00 – 12:30
zahájení veletrhu, představení odborné poroty a fiktivních firem
12:30 – 17:00
obchodování, hodnocení firem odbornou porotou, prezentace firem
17:00 – 18:00
vyhlášení vítězů první části soutěží
Pátek 25. ledna 2019
9:00 - 12:00
veletrh fiktivních firem
- „Nejsympatičtější firma“ hodnoceno veřejností
- obchodování za přítomnosti veřejnosti - soutěže pro veřejnost
12:00 - 12:30
vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií
12:30
ukončení veletrhu, úklid stánků a odjezd domů

PROPOZICE SOUTĚŽÍ
V letošním roce budou soutěže rozděleny do dvou kategorií:



soutěže hodnocené před začátkem veletrhu
soutěže hodnocené v průběhu veletrhu

SOUTĚŽE HODNOCENÉ PŘED ZAČÁTKEM VELETRHU
Všechny soutěže budou probíhat ve dvou kategoriích a to domácí a zahraniční firmy.
1. Nejlepší elektronická prezentace – v elektronické podobě
 přibližně 10 slidů
 hodnocena bude grafická i obsahová stránka
2. Nejlepší video – reklamní spot – v elektronické podobě
 maximální délka spotu 30 sekund
 pro přehrávání je k dispozici program Windows Media Player (pouze *.avi se
základním kodekem Windows)
 spot musí vytvořit studenti
 propagace firmy, zboží nebo služeb
 anglická verze podmínkou
3. Nejlepší katalog – prezentace prodávaného zboží – v tištěné podobě
4. Nejlepší slogan firmy v českém jazyce – v tištěné podobě
5. Nejlepší slogan firmy v anglickém jazyce – v tištěné podobě
6. Nejlepší logo firmy – v tištěné podobě
7. Nejlepší vizitka – v tištěné podobě
8. Nejlepší leták – akční nabídka prodávaného zboží - v tištěné podobě
Materiály v elektronické podobě zasílejte na adresu:
veletrhff@sslch.cz
Materiály v tištěné podobě zasílejte v jedné zásilce na adresu:
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Veletrh fiktivních firem Olomouc 2019,
U Hradiska 29, 779 00 Olomouc
MATERIÁLY DO SOUTĚŽE ZASÍLEJTE DO 14. 12. 2018;
MATERIÁLY PŘIJATÉ PO TOMTO DATU JIŽ NEBUDOU HODNOCENY.

SOUTĚŽE HODNOCENÉ V PRŮBĚHU VELETRHU:
1. Nejlepší firma – všechny zúčastněné firmy
 znalost nabízeného zboží
 komunikace s klientem
 propagační materiály a celkové sladění s vystavovateli
 akce a slevy

2. Nejlepší prezentace – kategorie domácí a zahraniční firmy
 délka prezentace do 5 minut
 anglický překlad nutností
 sladění grafického zpracovaní prezentace s vystupováním prodejců
 přednes prezentace a zaujetí publika

3. Nejlepší obchodní komunikace – v anglickém jazyce – kategorie domácí a
zahraniční firmy

4. Nejlepší obchodní stánek - kategorie domácí a zahraniční firmy
 Vizuální podoba stánků a vystavovatelů
 propagační materiály a celkové vyznění propagace firmy
 vystupování reprezentantů a obchodní komunikace
 maskot firmy

5. Nejlepší reprezentant / reprezentantka – kategorie domácí a zahraniční firmy
 vystupování
 znalost zboží
 obchodní schopnosti

6. Hodnoceno veřejností – kategorie domácí a zahraniční firmy
 nejlepší marketingový přístup firmy k mladým lidem
 možnost vystoupení na pódiu, scénky a další aktivity

TERMÍNY A DALŠÍ INFORMACE





veletržní poplatek za přihlášenou firmu činí 200 Kč
závaznou přihlášku zasílejte prosím do 16. 11. 2018
materiály do soutěže zasílejte do 14. 12. 2018, po tomto datu již Vaše materiály
nemohou být do soutěže přijaty
ubytování je možné na Domově mládeže SŠLCH Olomouc,
cena za osobu je 200 Kč

DEN S ODBORNOU POROTOU
Součástí letošního ročníku bude i přípravná schůzka za účasti členů odborné poroty pro
účastníky konaná ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 9:00 do 14:00 v prostorách SŠLCH
Olomouc.
Program přípravné schůzky:
- zásady prezentací – p. Patrick Jirgl, Gatema, a. s.
- videa – p. Jiři Dvořák
- propagační materiály

Kontakty:
Ing. Jiřina Letochová, 720 621 871, letochova@sslch.cz.

Kompletní informace o veletrhu najdete také na:
http://veletrh-fiktivnich-firem-olomouc.estranky.cz/

Těšíme se na Vás

