
9. regionální veletrh fiktivních firem, Žatec 2022  
Obchodní akademie a střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec, p. o. 

Termín: 10. února 2022 

Formát: on-line, webinář v MS Teams  

Start webináře: 10:00 hod, předpokládaný konec: 12:00 hod. 

 

Veletržní soutěže 
NEJLEPŠÍ TEMATICKÝ OBCHODNÍ  LETÁK 

Vytvořte působivý elektronický leták v rozsahu jedné strany A4 a uložte v PDF a JPEG pod názvem vaší firmy, který nám 
pošlete do 21. ledna 2022 na email: vff@oazszatec.cz. Do soutěže se nemusíte jako firma přihlašovat. Stačí vyrobit 
leták a poslat v daných formátech do daného termínu na uvedený email. Letáky poslané po termínu bohužel do 
soutěže již nezařadíme. 
Obsahem letáku prezentujte vaší speciální tematickou nabídku (Valentýn či Velikonoce) včetně loga vaší firmy a 
firemního sloganu. 
Kritéria hodnocení: dodržení rozsahu, tematického obsahu a formy letáku s tematickou nabídkou, zahrnutí loga a 
firemního sloganu, grafická stránka, obsahová stránka, působivost a zaujetí, celkový dojem. 

NEJLEPŠÍ EKONOM VELETRHU 

Zúčastněte se soutěžního kvízu v průběhu veletrhu. Stačí se zaregistrovat na www.oazszatec.cz k webináři veletrhu. 

DIVÁCKÁ SOUTĚŽ O NĚJLEPŠÍ TEMATICKÝ OBCHODNÍ LETÁK 

Projevte svůj názor a v průběhu veletrhu vyberte (jako naše odborná porota) nejlepší leták. Stačí se zaregistrovat na 

webinář veletrhu na www.oazszatec.cz a můžete v průběhu veletrhu hlasovat. Schválně, vyhraje stejný leták?  

 

Jak se účastním veletrhu?  
Je nutné se registrovat (vyučující, studenti i hosté) do webináře. Registrovat se můžete přes link obdržený do emailu 

(posíláme na emaily fiktivních firem a vyučujících) nebo na stránkách www.oazszatec.cz v sekci veletrh. Doporučujeme 

registraci jak vyučujícím, tak i všem studentům fiktivních firem. 

Do registrace napište své jméno a příjmení, zda jste student, učitel či host a kontaktní email. Po registraci obdržíte na 

uvedený email přímý link na on-line vysílání a informace se přenese i do vašeho kalendáře v MS Teams. V den veletrhu 

klikněte na odkaz z emailu či z kalendáře a přímo se připojíte na veletrh. Účast na webináři není podmíněna účtem 

v platformě MS Office. 

Proč se zaregistrovat na webinář veletrhu?  
STUDENTI  

Krom sledování veletrhu se můžete zúčastnit soutěže o nejlepšího ekonoma veletrhu, můžete hlasovat v divácké 

soutěži a můžete navazovat kontakt s ostatními firmami prostřednictvím chatu veletrhu a obchodovat. Protože 

chceme, abyste využili veletrh k navázání kontaktů k budoucím obchodům, umožníme vám i prostřednictvím malé 

soutěže vystoupit na veletrhu a krátce prezentovat svou firmu s cílem nabídnout svůj produkt. 

 

UČITELÉ/HOSTÉ 

Krom sledování veletrhu můžete hlasovat v divácké soutěži o nejlepší obchodní tematický leták či se zapojit do chatu 

nebo do veletrhu. 

 

 

 

Kontakt k případnému upřesnění informací: Ing. Ondřej Baštýř, ondrej.bastyr@oazszatec.cz, tel. 736 245 511. 
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