Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň,
Karlovarská 99

Vás srdečně zve
k účasti
NA 25. ROČNÍKU VELETRHU
FIKTIVNÍCH FIREM

VÁNOČNÍ PLZEŇ
KONANÉHO VE DNECH 9.–10. 12. 2020
DISTANČNÍ FORMOU

PROGRAM VELETRHU
Vzhledem k situaci, která v současné době neumožňuje přítomnost
žáků ve školách, jsme se rozhodli uskutečnit letošní ročník veletrhu
pouze distanční formou.
Všechny své práce do dílčích soutěží budou žáci fiktivních firem
odevzdávat
prostřednictvím
webového
portálu
na
adrese
https://firmy.dopskopl.cz/, kde budou vytvořeny složky pro
jednotlivé soutěže. Odborná porota poté jednotlivé práce vyhodnotí
a vyhlásí vítěze v dané soutěži. Následně budou výsledky uveřejněny
a ceny zaslány vítězům.
Časový harmonogram
Středa 9. 12. 2020
hodnocení odevzdaných prací
jednotlivými porotami

9:00-13:00

Čtvrtek 10. 12. 2020
12:00–13:00

online vyhlášení vítězů soutěží a
ukončení veletrhu

Soutěže veletrhu:






nejlepší
nejlepší
nejlepší
nejlepší
nejlepší

elektronická prezentace s komentářem
reklamní spot
firemní katalog
vizitka
logo a slogan

!Pozor!
Odevzdávání všech prací - čtěte prosím pozorně informace pro
účastníky!

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Přihlášku k účasti na veletrhu v jednotlivých soutěžích zasílejte pouze
elektronicky e-mailem na adresu hybnerova@dopskopl.cz (příloha
s názvem jméno_FF_přihláška).
nejpozději do 30. 11. 2020.
Všechny práce žáků do jednotlivých soutěží (reklamní spot, prezentace,
katalog, vizitka a logo a slogan) budou firmy odevzdávat prostřednictvím
webového portálu na adrese https://firmy.dopskopl.cz/. Každá fiktivní
firma zašle elektronicky žádost o vytvoření konta kolegovi Mgr. Peckovi
na e-mail pecko@dopskopl.cz a následně bude vytvořeno konto pro
nahrání souborů.
V žádosti je nutné uvést: název školy, jméno firmy.
Kolega firmě zašle zpět údaje potřebné pro odevzdání souborů.
Termín odevzdání všech prací je nejpozději
4. 12. 2020.
Soutěž o nejlepší prezentaci
Požadavky na odevzdávané soubory jsou:
Prezentace budou pouze v ČJ. Povinnou součástí prezentace je nahrané
mluvené slovo zástupci FF, které bude součástí prezentace a bude
prezentaci vhodně doplňovat. Podobně, jako kdyby žáci vystupovali na
veletrhu a svoji firmu prezentovali před publikem (jen nebudou vidět).
Jednou možností je nahrát zvuk přímo do prezentace v programu
PowerPoint, načasovat ji a uložit na portálu https://firmy.dopskopl.cz/.
Další možností je, že prezentace budou nahrané jako video se zvukem
např.
ve
volně
dostupném
programu
OBS
Studio
(https://obsproject.com/cs). Po vytvoření nahrávky, bude video
odevzdáno také na webovém portálu https://firmy.dopskopl.cz/.
Časový limit pro prezentaci (video) je max. 3 minuty.
Hodnotí se především: originalita zpracování, názornost předváděných
výrobků, grafická úprava, uvedení kontaktu na firmu, logo firmy,
zajímavost, dodržení časového limitu
Termín pro odevzdání: 4. 12. 2020,
Název souboru: názevFF_prezentace.

Soutěž o nejlepší reklamní spot
Nutné odeslat v elektronické podobě ve formátu MP4 nebo WMAV nebo
AVI. Maximální velikost je 100 MB.
Časový limit pro reklamní spot max. 30 sekund.
Hodnotí se především: originalita, schopnost zaujmout, dodržení
časového limitu
Termín pro odevzdání: 4. 12. 2020
Název souboru: názevFF_spot.

Soutěž o nejlepší katalog
Katalog firmy odevzdají ve formátu PDF nejpozději do 4. 12. 2020 na
webovém portálu na adrese https://firmy.dopskopl.cz/.
Hodnotí se především: grafické zpracování, originalita, přehlednost,
gramatická správnost, formální a stylistická správnost, obsah údajů
důležitých pro zákazníky. Katalog nesmí být použit z minulých let, musí
být vytvořen žáky, nikoli profesionální firmou.
Termín pro odevzdání: 4. 12. 2020
Název souboru: názevFF_katalog.

Soutěž o nejlepší vizitku
Jeden exemplář vizitky firmy odevzdají ve formátu PDF nejpozději do
4. 12. 2020 na webovém portálu na adrese https://firmy.dopskopl.cz/.
Předmětem hodnocení je: správná velikost vizitky, účelnost použitých
informací, přehlednost a čitelnost, estetický vzhled, správné použití
písma a loga.
Termín pro odevzdání: 4. 12. 2020
Název souboru: názevFF_vizitka.

Soutěž o nejlepší logo a slogan
Žáci FF vytvoří nápadité logo a výstižný slogan v českém jazyce v rozsahu
jedné A4. Vše uloží do formátu PDF nejpozději do 4. 12. 2020 na webovém
portálu na adrese https://firmy.dopskopl.cz/.
Předmětem hodnocení je: grafické zpracování, výstižnost, nápaditost,
vtipnost, zapamatovatelnost, grafické zpracování a použitelnost ve
firemních dokumentech.
Termín pro odevzdání: 4. 12. 2020
Název souboru: názevFF_slogan.

Kontakty
Adresa:
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
Ing. Anna Hýbnerová
Karlovarská 99
323 00 Plzeň
e-mail:
hybnerova@dopskopl.cz
pecko@dopskopl.cz
Mobilní telefon: 604 848 324 - Ing. Anna Hýbnerová
(volat nejlépe odpoledne)

Upozorňujeme, že v případě velkého počtu přihlášených fiktivních firem,
může organizátor předčasně ukončit přihlašování, proto neváhejte a
pošlete své přihlášky co nejdříve. Těšíme se na Vaše díla.

PŘIHLÁŠKA NA VELETRH

FIRMA:

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:

ŠKOLA (přesný název a adresa včetně IČ):

VYUČUJÍCÍ:

telefon:

e-mail:
PŘIHLÁŠKA K SOUTĚŽÍM

Kategorie soutěže

Účast (nehodící se škrtněte)

prezentace

ANO

NE

reklamní spot

ANO

NE

firemní katalog

ANO

NE

firemní vizitka

ANO

NE

logo a slogan

ANO

NE

