Vážení čtenáři, milý studenti,
prostřednictvím tohoto článku si Vás dovoluji pozvat na 24. Mezinárodní veletrh fiktivních firem.
Ptáte se, co že veletrh je a kdy a kde se koná? To všechno se Vám vzápětí chystám sdělit.
Veletrh fiktivních firem je událost pořádaná každoročně studentskou firmou Antre, s. r. o. na
výstavišti Holešovice. Letos konkrétně v Křižíkově pavilonu B ve dnech 21. – 23. března. Akce je pro
návštěvníky zcela zdarma včetně opravdu zajímavého a rozmanitého programu.
Hlavním cílem veletrhu je rozvoj ekonomického vzdělání mezi mladými lidmi. Účastníky veletrhu jsou
fiktivní firmy z ekonomických škol nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Rakouska, Belgie,
Španělska a Itálie. Každá fiktivní firma si zde vyzkouší všechny teoretické znalosti naučené ve škole a
Vy jakožto návštěvníci si můžete zkusit s nimi obchodovat, obdivovat jejich vyzdobené stánky nebo se
nechat zlákat na nejrůznější marketingové eventy. A za to nedáte ani korunu, protože stejně jako
účastnící se firmy tak i peníze jsou fiktivní a můžete si je vyzvednout hned u vchodu u jedné z našich
dvou konkurenčních bank.
A kdyby Vás obchodování s firmami omrzelo, bude pro Vás připravena kulturní vložka v podobě
rozmanitých přednášek a dalšího kulturního programu. Protože letošním tématem veletrhu je „Cesta
kolem světa“, tak se můžete těšit na nejrůznější přednášky od cestovatelů, ale vystoupí i několik
známých osobností jako například Jakub Kohák, filmový a reklamní režisér a herec, Lukáš Pavlásek,
jeden z nejznámějších českých stand-up komiků, Ing. Taťána le Moigne, ředitelka české a slovenské
pobočky spol. Google. Nejrůznější programy mají také připraveni naši sponzoři, jako například
Microsoft, u kterého si návštěvníci můžou zkrátit dlouhou chvíli na konzolích X-box.
Nezapomeňte si proto na nás v březnu udělat čas, a alespoň se s kamarády, nebo i s celou třídou, na
chvilku stavit. Budeme se těšit!
Za tým Antre, s. r. o.
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