Veletrh fiktivních firem Olomouc
V období od 24. do 25. ledna 2019 se studenti naší školy zúčastnili 7. ročníku Veletrhu
fiktivních firem v Olomouci, konaný v prostorách Galerie Šantovka, Olomouc.
Na veletrhu naší školu reprezentovala fiktivní firma Dinhcorp, s.r.o. - detektivní kancelář,
třídy 3 OME a fiktivní firma Live Wood, s.r.o. - výroba dřevěných hraček s.r.o., třídy
2.OME.
Určitě Vás napadá otázka: jak náročná je práce a příprava fiktivní firmy na veletrh?
Příprava na takovou akci není jednoduchá. Zaměstnanci fiktivní firmy jsou studenti
maturitního oboru - obchodník.
Na začátku školního roku v měsíci září vzniká nový tým s přesně rozdělenými rolemi. V čele
stojí ředitel firmy, jeho zástupce a dále úzce spolupracující oddělení sekretariátu, marketingu,
personálně-právní, ekonomické, obchodní a účtárny.
Úkolem týmu fiktivní firmy je určení předmětu podnikání, tvorba webových stránek, vizitek,
akčních letákových nabídek služeb či sortimentu, elektronická i osobní prezentace, a to jak
v českém, tak i v anglickém jazyce, nápaditá tvorba veletržního stánku, který má vystihnout
fiktivní firmu jako takovou. Dle svých představ a kreativních nápadů si vytvořit katalog
firmy v českém i anglickém jazyce, upřesnit si rozpočet firmy, založit bankovní účet firmy a
průběžně provádět bankovní činnosti, potřebné úřední úkony i účetní operace, pracovat s
účetními doklady a rozvíjet svou komunikaci v rodném i anglickém jazyce při obchodování na
veletrzích s jinými fiktivními firmami.
Atmosféra na veletrhu většinou studenty tak pohltí, že mají velkou motivaci dosáhnout těch
nejlepších výsledků a dostat se na nejvyšší příčky žebříčku veletržního hodnocení.
V letošním roce nás studenti naší školy opět velmi dobře prezentovali a v kategorii „O nejlepší
firmu veřejnosti“ se fiktivní firma Dinscorp s.r.o. umístila na krásném 2. místě.
Děkujeme studentům, kteří nás reprezentovali a přejeme jim, aby se všechny jejich nabyté
zkušenosti z veletrhu zúročily nejen při maturitní zkoušce, ale i v jejich dalším praktickém
životě.
(Ing. N. Studená)

