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Propozice k 24. mezinárodnímu veletrhu fiktivních firem 2018

pořádaný studentskou společností Antre, s. r. o.,
při Obchodní akademii, Praha 10, Heroldovy sady 1
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Níže uvedené podmínky jsou závazné.

I.

ČASOVÝ HARMONOGRAM VELETRHU PRO VYSTAVOVATELE
Veletrh se uskuteční ve dnech

21. – 23. března 2018
Incheba Expo Praha, Křižíkův Pavilon B, Výstaviště Praha – Holešovice
Středa
Čtvrtek
Pátek

21. 3. 2018
22. 3. 2018
23. 3. 2018

09:00 – 16:00 hod.
09:00 – 16:00 hod.
09:00 – 14:00 hod.

Středa 21. března 2018
09:00 – 12:00 hod. – Prezence firem u organizátora (společnost Antre, s. r. o.) a příprava expozic
13:00 – 14:00 hod. – Slavnostní zahájení veletrhu za účasti hostů
14:00 – 16:00 hod. – Obchodování mezi firmami

Čtvrtek 22. března 2018
09:00 – 16:00 hod. – Prezentace firem pro veřejnost
– Kulturní program

Pátek 23. března 2018
09:00 – 13:00 hod. – Prezentace firem pro veřejnost
12:00 – 13:00 hod. – Vyhlášení výsledků soutěží
– Slavnostní ukončení veletrhu
13:00 – 14:00 hod. – Úklid stánků, předání stánků organizátorovi
Prosíme Vás, abyste svůj odjezd z veletrhu přizpůsobili času jeho ukončení.
Stánek nesmí být uzavřen před oficiálně stanovenou dobou ukončení veletrhu, za pořádek ve stánku
a jeho finální úklid zodpovídá ředitel fiktivní firmy a pedagogický doprovod. Stánek se předává
organizátorovi (Antre, s. r. o.) v pátek 23. března 2018.

II. VYBAVENÍ STÁNKU – STANDARD
(Zahrnuto v ceně účastnického poplatku – viz bod V.)
Rozměr stánku:

3m×1m

–
–
–
–
–

1×
1×
3×
1×

elektrická přípojka
stůl
židle
bodové světlo
podlahová krytina

Stánek je tvořen třemi stěnami z bílého lamina a je opatřen názvem Vaší firmy, školy a číslem
stánku.
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Ve stánku je možné nainstalovat výzdobu zavěšením nebo nalepením, do stěn nelze nic zatloukat.
Mimo stánek lze reklamu umístit tak, aby šla snadno odstranit. Za odstranění reklamy zodpovídá
příslušná firma, a nikoli organizátor veletrhu (Antre, s. r. o.).
Stánek musí být po ukončení veletrhu odevzdán ve stejném stavu, v jakém byl převzat první
den po registraci od firmy Antre, s. r. o.

OZNAČENÍ STÁNKU
Označení stánku je jednotné pro všechny účastníky dle níže uvedeného vzoru:

CARMEN, s. r. o.
CZECH REPUBLIC
Obchodní akademie Heroldovy sady
Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10
číslo stánku
Pozn.: číslo stánku bude určeno společností Antre, s. r. o.

III.

VYBAVENÍ STÁNKU – NADSTANDARD

Můžete si přiobjednat nadstandardní vybavení stánku s úhradou v CZK nebo v EUR nad rámec
účastnického poplatku.
Reálná faktura bude vyhotovena během veletrhu (podle skutečnosti).
Položka

Rozměry

Cena v CZK*

Vitrína
1 m × 0,5 m
900
Pult
1 m × 0,5 m
400
Regál
1 m × 0,5 m × cca 2 m
650
Židle
–
90
Stůl
1 m × 0,5 m
140
2
Příplatek za další 3 m
3 × 1.700 = 5.100
* Lze zaplatit v CZK nebo v EUR. Lze si vybrat pouze jednu možnost.
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Cena v EUR*
33
15
24
3
5
188

IV.

PLATBA

REÁLNÁ PLATBA
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Účastnický poplatek je možné zaplatit buď v CZK, nebo v EUR převodem na bankovní
účet.
Reálný účastnický poplatek činí 5.200 CZK nebo 200 EUR. Firmy, které neuhradí poplatek
v termínu splatnosti (dle faktury), budou z veletrhu vyřazeny a nebude pro ně zajištěno
výstavní místo.
Faktura s datem splatnosti reálného účastnického poplatku Vám bude zaslána v lednu 2018.
Úhradu účastnického poplatku proveďte buď převodem na bankovní účet zapsaného spolku
„ICSF“ – č. 0283384349/0800, Česká spořitelna, a. s., Praha 10, nebo pomocí čísla
IBAN: CZ9808000000000283384349. Jako variabilní symbol uvádějte číslo faktury,
kterou od nás obdržíte poštou během měsíce ledna 2018.
Prosíme o zaslání Vašich přesných fakturačních údajů (adresa školy, IČ, DIČ, adresa
fiktivní firmy a její IČ, DIČ).
Reálná faktura za nadstandardní vybavení bude vystavena v průběhu veletrhu, splatná bude
do 14 dnů po ukončení veletrhu.
V PRŮBĚHU VELETRHU NENÍ MOŽNÉ PLATIT V HOTOVOSTI
(PLATBY MOŽNÉ POUZE PŘEVODEM)

FIKTIVNÍ PLATBA
Fiktivní fakturu, pro potřeby Vaší fiktivní firmy, Vám zašleme spolu s reálnou fakturou v měsíci
lednu 2018.

V.

STORNO ÚČASTI

Při zrušení účasti z Vaší strany účtujeme v termínu:
do 15. 2. 2018 – storno poplatek 50 % z částky účastnického poplatku 5.200 CZK nebo 200 EUR.
po 15. 2. 2018 – storno poplatek 100 % z částky účastnického poplatku 5.200 CZK nebo 200 EUR.

VI.

DOPRAVA

Na Výstaviště je možné se dopravit metrem – trasa C, stanice Nádraží Holešovice a dále tramvají
č. 6, 12 nebo 17, do stanice Výstaviště Holešovice.
Vystavované exponáty lze též dopravit přímo do výstavní haly autem (povolení vjezdu bude
zařízeno – bližší informaci o možnosti vjezdu Vám sdělíme během měsíce března 2018).
Parkování během veletrhu bude možné na veřejném parkovišti před areálem Výstaviště.
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VII.

UBYTOVÁNÍ A DOPLŇKOVÝ PROGRAM

Ubytování si účastníci zařizují sami. V minulosti se ověřila spolupráce se společností Praginfo. Více
informací k ubytování najdete na internetových stránkách společnosti Antre, s. r. o.

VIII.

SOUTĚŽE

SCHÉMA SOUTĚŽÍ
V kategorii „Firma veletrhu“ mohou zvítězit pouze firmy, které se zúčastní všech hlavních soutěží
(stánek, katalog, soutěžní prezentace firmy).

STÁNEK

KATALOG

SOUTĚŽNÍ
PREZENTACE
FIRMY

FIRMA
VELETRHU

VIDEOSOUTĚŽ
„Natoč svůj
svět“

NEJLEPŠÍ
PODNIKATELSKÝ
ZÁMĚR ROKU 2018

90 SEKUND
VE VÝTAHU

Soutěže pořádá společnost Antre, s. r. o., ve spolupráci s partnerem
Metropolitní univerzitou Praha, o. p. s.

K soutěžím se, prosím, přihlašujte pomocí závazné přihlášky.
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HLAVNÍ SOUTĚŽE

1. Nejlepší firma veletrhu
Obecné podmínky:
 nutná účast ve všech soutěžích – stánek, katalog, soutěžní prezentace
 pokud chce být firma hodnocena, musí být na veletrhu aktivně přítomna ve svém stánku všechny
3 dny veletrhu v časech viz str. 2.
 každá fiktivní firma musí být schopna vystavit fakturu pro firmu i pro zákazníka jako takového
(z důvodu návštěvy veřejnosti)
Základní informace:
 hodnocení proběhne během veletrhu
 hodnotícími osobami jsou vyučující, kteří se přihlásí v registračním formuláři

2. Nejlepší stánek






Předmět hodnocení:
celkový vzhled stánku (originalita, design)
přístup k zákazníkovi (komunikace, komunikace v cizím jazyce)
využití reklamy při obchodování (reklamní předměty apod.)
správné vyplňování daňových dokladů
katalog nabízených produktů

3. Nejlepší katalog
Podmínky:
 katalog musí být originál (nesmí být použit některý z minulých let, a to i přesto, že se předmět Vaší
činnosti nezměnil)
 katalog musí vytvořit studenti působící ve firmě
 katalog je nutné odevzdat na recepci ihned při registraci firmy na veletrhu








Předmět hodnocení:
gramatická a stylistická správnost
originalita
grafické zpracování
zajímavost nabídky
přehlednost
celkový dojem
dodržení měny (CZK, EUR)
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4. Soutěžní prezentace firmy
Soutěžní prezentace bude hodnocena Centrem fiktivních firem v době před veletrhem,
a to pouze v elektronické podobě. Prezentaci je nutno zaslat do 31. ledna 2018, na
e-mail: dana.alansari@nuv.cz. Prezentace zaslané po termínu nebudou přijaty do soutěže.
Podmínky:
 maximální počet snímků je 12
 prezentaci musí vytvořit studenti dané fiktivní firmy
 pro přehrávání je k dispozici pouze program Microsoft PowerPoint (ve formátu .pptx)






Předmět hodnocení:
gramatická a stylistická správnost
originalita
grafické zpracování
celkový dojem
hodnota informací

DALŠÍ SOUTĚŽE
Nejsou podmínkou pro zařazení Vaší firmy do soutěže O nejlepší firmu veletrhu.

5. „Natoč svůj svět“
Cílem soutěže je vytvořit co nejkreativnější video, ve kterém budou zachycena Vámi vybraná
zajímavá místa, jež se vyskytují ve Vašem kraji/městě. Natočit můžete cokoliv – památky, přírodu
a vše, co je dle Vašeho názoru něčím poutavé. Pokuste se poukázat na Váš zájem o ekonomiku a co
nejlépe představit Vaši školu a již zmiňovaný kraj či město, ve kterém se nachází.







Podmínky:
délka 30 sekund až 2 minuty
video doplnit jednou z uvedených písní:
Imagine Dragons – On Top Of The World
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama
zastoupení zajímavostí Vašeho kraje nebo Vašeho všedního života (okolní památky, příroda, život ve
škole, gastronomie Vaší země, život v okolí)
představení Vaší školy
zachycení kulturního a společenského života kolem Vás
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Předmět hodnocení:
kreativita
sdělovací hodnota
představení Vaší školy
dodržení tématu a obsahových požadavků
délka






Pokyny pro odeslání:
své video nám pošlete na webový portál Úschovna (http://www.uschovna.cz/)
bude v zazipovaném souboru s názvem Vaší firmy (např. Antre, s. r. o. – video.zip)
do kolonky „komu“ vyplňte náš e-mail: antre.prague@gmail.com
poslední datum pro odeslání je pevně stanoveno na 20. ledna 2018

6.

90 sekund ve výtahu (soutěž CEFIFU)

Náhodné setkání cizince s členem fiktivní firmy, který mu během časového úseku 90 sekund
představí svou fiktivní firmu.






Podmínky:
účast maximálně dvou členů firmy
žádné prezentační pomůcky
všechny prezentace budou probíhat v anglickém jazyce
dodržení časového limitu

Předmět hodnocení:
 znalost anglického jazyka
 vystižení důležitých informací o firmě

7.

Nejlepší podnikatelský záměr pro rok 2018

Pořadatel Mezinárodního veletrhu fiktivních firem Antre, s. r. o., ve spolupráci s partnerem
Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s. (dále „MUP“) vyhlašují soutěž O nejlepší podnikatelský záměr
s hlavní cenou – špičkovým mobilním telefonem!
Podmínky:
 soutěž je určena všem studentům středních škol v ČR i v zahraničí starším 15 let
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Předmět hodnocení:
 jedná se o tříkolovou soutěž:
 základní kolo: do 31. 1. 2018 studenti zpracují svůj záměr dle jednoduché a ve světě často
používané šablony LEAN CANVAS
 semifinále: hodnotící komise vybere 20 nejlepších návrhů a vyzve studenty ke zpracování
základního finančního plánu a vytvoření loga/značky – semifinalisté budou moci využít odborné
konzultace pedagogů z MUP, termín odevzdání 28. 2. 2018.
 finále: 10 vybraných finalistů bude hodnotící komisí vyzváno k přípravě prezentace svého
záměru v rámci Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze ve dnech 21. – 23. 3. 2018.
Vítěz získá hodnotnou cenu a všichni finalisté budou odměněni cenami od MUP.
 podnikatelské záměry budou hodnoceny komisí složenou z pedagogů MUP, Obchodní akademie
Heroldovy sady a odborníků z praxe
Pokyny pro odeslání:
 od 10. 11. 2017 budou na webu www.mup.cz/soutez k dispozici pokyny k vyplnění přihlášky
a podrobná pravidla soutěže
 termín pro přijímání přihlášek – 31. 1. 2018
 přihlášky do soutěže lze zaslat buď v českém, nebo v anglickém jazyce

Výsledky všech soutěží budou zveřejněny při slavnostním zakončení veletrhu
a následující den na webových stránkách Antre, s. r. o.
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IX.

KULTURNÍ PROGRAM

Téma nadcházejícího 24. ročníku mezinárodního veletrhu fiktivních firem je „Around the world“.
Během celého veletrhu bude probíhat kulturní program, do kterého se můžou zapojit i vystavovatelé.
Zapojit se můžou například tanečním vystoupením, zpěvem a další kulturní činností. Přihlásit se
k účinkování v kulturním programu můžete přes závaznou přihlášku na stránkách Antre, s. r. o.
Soutěžní a nesoutěžní prezentace mohou být zařazeny do kulturního programu za předpokladu
splnění níže uvedených podmínek (pro zařazení do kulturního programu je nutno zaslat prezentace
na e-mail antre.prague@gmail.com).
Prezentace zařazené do kulturního programu se již na veletrhu nehodnotí, slouží pouze
k propagaci Vaší fiktivní firmy. Prezentace může být doprovázena i mluveným slovem.

X.

INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K VELETRHU
Poslední termín pro přihlášení na veletrh je 30. listopad 2017.
Letošní, 24. ročník mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze, zaznamenal vývoj ve smyslu
kompletní elektronické registrace, od které si slibujeme uživatelsky příjemnější způsob přihlášení
a urychlení celého procesu.
Přihlášku vyplňte elektronicky pomocí závazné přihlášky, která je k dispozici na naší internetové
stránce www.antreprague.cz. Registrační formulář zahrnuje všechny potřebné přihlášky (přihlášku na
veletrh, přihlášku k soutěžím a přihlášku ke kulturnímu programu).
Pro Vaše pohodlí uvádíme návod k registraci, který bude rovněž dostupný na webových stránkách
Antre, s. r. o., v sekci „Ke stažení“.

NÁVOD PRO VYPLNĚNÍ ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY
1. Na internetových stránkách Antre, s. r. o., zvolte možnost „Závazná přihláška“.
2. Vyplňte všechna pole.
3. Nahrajte řádně podepsaný a orazítkovaný scan čestného prohlášení o pravdivosti údajů
(podepsaný dohlížejícím kantorem) a souhlasu s účastí na veletrhu (podepsaný ředitelem/ředitelkou
školy). Oba dokumenty nalezte na stránkách Antre, s. r. o., v sekci „Ke stažení“.
4. Potvrďte souhlas s těmito propozicemi a se zpracováním dat.
5. Odešlete přihlášku.
Přihláška je závazná!
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XI.

ZÁVAZNÉ TERMÍNY

30. 11. 2017
 poslední termín pro uskutečnění elektronické registrace na veletrh pomocí závazné přihlášky na
internetových stránkách Antre, s. r. o.
 přihlášky zaslané po 30. listopadu 2017 budou zařazeny mezi náhradníky
15. 1. 2018
 nejzazší datum obdržení reálné faktury od Antre, s. r. o., splatné do 14 dnů
20. 1. 2018
 termín odevzdání soutěžního videa, v případě zájmu o účast ve videosoutěži
29. 1. 2018
 poslední den splatnosti reálné faktury od Antre, s. r. o., ve prospěch zapsaného spolku ICSF
31. 1. 2018
 termín pro odevzdání požadavků na nadstandardní vybavení stánku
 poslední termín pro zaslání soutěžní prezentace, která je součástí hlavní soutěže o Firmu veletrhu
 poslední termín pro přihlášení do soutěže o nejlepší podnikatelský záměr roku a odevzdání práce
21. – 23. 3. 2018
 datum konání 24. mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze
7. 4. 2018
 termín pro uhrazení faktury za nadstandardní vybavení stánku
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
 bez platného kódu fiktivní firmy není možné se zúčastnit veletrhu
 v průběhu veletrhu nebude v hale k dispozici Wi-Fi připojení
 pokud si nezajistíte vlastní internetové připojení, bude po celou dobu veletrhu k dispozici počítač
v internetové kavárně, připojený k internetu
 registraci Vám obratem potvrdíme elektronicky
 firma se objeví na stránkách Antre, s. r. o., ve složce „přihlášené firmy“ nejpozději do 7 dnů od
potvrzení o zpracování přihlášky
 předpokládaná kapacita výstavního pavilonu je 120 stánků
 v případě naplnění kapacity bude rozhodovat datum přijetí platby, pozdě zaslané přihlášky budou
zařazeny mezi náhradníky
 každá fiktivní firma musí být schopna vystavit fakturu pro firmu i pro zákazníka jako takového
(z důvodu návštěvy veřejnosti)
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SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, KDE BUDEME PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT
INFORMACE

Další informace poskytneme na tel. čísle +420 271 742 313, nebo +420 775 882 711,
a to každou středu od 13:30 hod. do 16:00 hod.
Webová stránka: http://www.antreprague.cz
Facebook: https://www.facebook.com/antreprague
Instagram: https://www.instagram.com/antre_prague/
E-mail: antre.prague@gmail.com
Vedoucí projektu: Ing. Marek Hašek
Tel.: +420 775 882 711
E-mail: hasekm@heroldovysady.cz

Těšíme se na setkání s Vámi na 24. mezinárodním veletrhu fiktivních
firem v Praze.

V Praze 16. října 2017

Josef Chvojka
ředitel Antre, s. r. o.
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