Magická trinástka v živote cvičnej firmy MarilynCafe, s. r. o.
Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši
Cvičná firma MarilynCafe, s. r. o. už takmer 3 roky pracuje na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši.
Bola založená žiakmi študijného odboru Pracovník marketingu so zameraním - obchod a následne
zaregistrovaná v Slovenskom centre cvičných firiem ako mála pražiareň kávy v srdci Liptova. Firma svoju
činnosť úzko spojila s reálnym partnerom - zakladateľom jedinečnej expozície kávy Oravakafe s mladým
ambicióznym človekom, ktorý žije vášňou pre kávové zrno a všetkým čo je s ním spojené s Romanom
Florekom z Krušetnice. Práve on sa stal ich vzorom a radcom ale aj priateľom. Vtiahol ich do sveta kávy,
z ktorého niet návratu.
Ako každá firma, aj MarilynCafe, chcela prezentovať svoju činnosť aj navonok. Ochotne sa počas veľtrhov
stala súčasťou medzinárodného spoločenstva cvičných firiem. Celkovo sa zúčastnila troch významných
medzinárodných podujatí, a to v Ostrave, Olomouci a v marci v Prahe. To, že bola úspešná o tom svedčí
fakt, že celkovo získala až 13 ocenení a v absolútnom hodnotení sa umiestnila na 1.mieste v Ostrave,
2.mieste v Olomouci a 3.mieste v Prahe.
Práve pražský veľtrh je považovaný za najväčší v Európe. Toho roku sa veľtrhu zúčastnilo 120
vystavovateľov z krajín (Španielsko, Belgicko, Rumunsko, Rakúsko, Taliansko, Slovensko, Česká republika).
Konkurencia bola silná, ale cvičná firma MarilynCafe, aj tu preukázala, že kávové zrno sa stalo ich obrovskou
vášňou. Odbornú porotu zaujali vzhľad stánku, úroveň katalógu, reklamné predmety, komunikačné
schopnosti , vedomosti a profesionalita žiakov firmy. A v neposlednej miere omamná vôňa kávy, ktorá sa
šírila celým výstaviskom.
Za týmto obrovským úspechom nestojí len práca žiakov, ale aj odborná pomoc, ochota a zázemie reálneho
partnera z Oravakafe, ktorému sa aj touto cestou chceme poďakovať. Taktiež ďakujeme vedeniu školy pri
Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši za finančnú podporu a možnosť zúčastniť sa .
Ing. Anna Kiapešová vedúca predmetovej komisie.

