24. ročník veletrhu fiktivních firem v Českém Těšíně
V úterý 26. 3. 2019 pořádala naše škola OA Český Těšín již tradiční 24. veletrh fiktivních firem. Tato
akce se konala v KASS Český Těšín.
Veletrhu se zúčastnilo celkem 12 firem z Česka a Slovenska. Čtyři firmy z naší školy (3 v 1, s. r. o.;
TeaForU, s. r. o.; Bunny Printers, s. r. o. a BioFarma, s. r. o.) dále pět firem z Ostravy a tři firmy z Čadce.
Žáci si připravili prodejní stánky, propagační materiály a někteří i propagační videa. Největší úspěch
získala kadeřnická firma 3v1, s. r. o., která dokonce nabízela své služby přímo na místě. Návštěvníci si
dále mohli naplánovat vlastní oslavu, nechat si natisknout vlastní propagační a reklamní produkty,
zajít si do kavárny, dát si výborný čaj nebo vyzkoušet bio výrobky, či lahůdky ze zahraničí. Pokud jim
tyto výrobky či služby nestačily, mohli si objednat vyrobení mikro-USB klíčů, bezbariérový kočárek,
inovativní hůlky nebo odvoz potravin až k Vám domů.
Letošní program veletrhu se nesl v duchu oslav stého výročí česko-slovenské koruny. Součástí
veletrhu byly počítačové prezentace firem na pódiu, kde jejich zástupci sdělovali svůj předmět
podnikání a zvali návštěvníky k prodejním stánkům.
Odborná porota vybrala 3 nejlepší fiktivní firmy veletrhu a nejlepšího firemního reprezentanta
(muže i ženu). Během akce probíhalo rovněž hlasování o cenu publika.

Výsledky:
1. místo o nejlepší fiktivní firmu – 3v1, s. r. o. (OA Český Těšín, p. o.)
2. místo o nejlepší fiktivní firmu – BioFarma, s. r. o. (OA Český Těšín, p. o.)
3. místo o nejlepší fiktivní firmu – Až do domu, s. r. o. (OA a VOŠ sociální, OVA - M. Hory)

Nejlepší reprezentant – Martin Mrnuštík (Mezinárodní OA Prigo, Mojmírovců, OVA – M. Hory)
Nejlepší reprezentantka – Viviána Vaňková (OA Čadca)
Cena publika – 3v1, s. r. o. (OA Český Těšín)

Celá akce proběhla pod záštitou města Český Těšín. Zároveň děkujeme všem sponzorům.
Studenti 3.C
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