
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení obchodní přátelé, 

zveme Vás na 28. ročník veletrhu fiktivních firem EFKO v Písku. 
 

Pořadatel: 
Progress, s. r. o., fiktivní firma při obchodní akademii,  

Čelakovského 200, 397 01 Písek 

E-mail: progress.pisek@seznam.cz 

Termín: úterý 31. května - středa 1. června 2022 

Místo konání: prostory OA Písek (Čelakovského 200) 
 

Předběžný program: 
Úterý 31. května 

 příjezd, ubytování 

 od 13:25 příprava stánků 

 od 18:00 výměna zkušeností učitelů 

 samostatný program vystavovatelů (prohlídka města…) 

 

středa 1. června – veletržní den 
 

 7:30 – 9:30 prezence dalších vystavovatelů, příprava jejich stánků 

 10:00 slavnostní zahájení 

 10:15 – 13:00 veletrh pro veřejnost 

 13:00 vyhlášení výsledků soutěží, závěr veletrhu 

 

Součástí veletrhu jsou soutěže. 

Propozice k soutěžím jsou na samostatném listu (souboru).  

28. ročník veletrhu fiktivních firem 

EFKO v Písku 

mailto:progress.pisek@seznam.cz


 

Soutěže: 

 Stánek 

 Katalog  

 Leták 

 Logo a slogan 

 

Veletrh probíhá ve škole, zejména v aule, v případě potřeby také ve třídách. Pořadatel 

zajistí 2 školní lavice, židle a zdroj el. proudu (ten prosíme domluvit předem). 

Prodlužovací kabel, rozdvojku si prosím vezměte vlastní. Výzdobu stánku provádějte 

bez poškození majetku školy. V omezeném množství Vám můžeme zapůjčit klasickou 

korkovou nástěnku (110 x 80 cm, bez nožiček). Prosíme domluvit předem. 

 

Účastnický poplatek Kč 300,-  za každou firmu (maximálně za školu 600,-)  

prosím uhraďte na účet SRP OA u KB č. 78-346020287/0100 do 20. května 2022.  

Jako variabilní symbol uveďte IČ Vaší školy a do textu napište název školy. 

Pořadatel nezajišťuje ani nehradí náklady na dopravu, ubytování a stravování. 

Ve škole můžete využít náš bufet. Případné obědy ve školní jídelně dořešíme později.   

Některé možnosti ubytování naleznete na www.icpisek.cz (v nabídce „ubytování“). 

Můžeme Vám doporučit hotel OtavArena.  

 

Případné dotazy a informace – Jaroslav Fořt , e-mail: j.j.fort@seznam.cz  

                                                  mobil: 721 819 621. 
 

 

Žádáme o zaslání vyplněné přihlášky co nejdříve, nejpozději do 13. května 2022, stačí 

e-mailem na adresu progress.pisek@seznam.cz a kopii na adresu j.j.fort@seznam.cz. 

Pokud přijede z vaší školy více firem, zašlete prosím ještě pro kontrolu seznam všech 

přihlášených firem. Uvítáme, když nám před kompletní (oficiální) přihláškou pošlete 

informaci, že se zúčastníte (firma, škola).                                                                          
 

 

pořadatelé 
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