Medzinárodný veľtrh cvičných
firiem v Slovinsku
16th CUPS International Slovenian Trade Fair – Online
Slovenské Centrum cvičných Firiem nám preposlalo pozvánku na
Medzinárodný Veľtrh do Celje v Slovinsku. Naše cvičné firmy sa zatiaľ
zúčastnili veľtrhov iba v ČR a tak príležitosti predstaviť sa na medzinárodnom
poli sme sa radi chopili, a 16. februára 2022 sme sa zúčastnili medzinárodného
veľtrhu cvičných firiem v Slovinskom meste Celje. Zúčastnilo sa ho 32
cvičných firiem zo 6tich krajín: USA, Maďarsko, Bulharsko a Slovensko mali
po 1 zástupcovi, Španielsko 2 firmy a samozrejme najviac zastúpené bolo
domáce Slovinsko – 26 firiem.
Hlavnou pointou tohto veľtrhu bolo online obchodovanie s použitím
komunikácie cez aplikácie MS Teams a Zoom. Všetky „stánky“ jednotlivých
cvičných firiem mali svoje vlastné miestnosti, kde sme sa pripájali a navzájom
sme spolu komunikovali, čo simulovalo skutočné obchodné rokovania a bola to
naozaj zaujímavá a vo svete Cvičných firiem pre nás úplne nová skutočnosť.
Každá firma pred Veľtrhom nahrala do svojej „miestnosti – stánku“ aktuálny
katalóg a www stránku. Záujemci si tieto materiály mohli pozrieť dopredu a až
potom sa rozhodnúť, či do miestnosti vstúpia a budú nakupovať/predávať. Toto
nám aj umožnilo priestor si vyzdobiť a pripraviť si ukážky našich produktov.

Veľtrh sa začínal o 9:00, pred začatím samostatnej prezentácie, sme si
pripravili osnovu, podľa ktorej sme predstavovali našu firmu. Taktiež sme
museli ozdobiť a naaranžovať pozadie, kde sme zakomponovali naše logo,
produkty, vlajky zúčastnených krajín. My sme v našej miestnosti začínali
o 10:00 a do 12:30 sme komunikovali s rôznymi firmami, zaujali nás ponuky zo
Španielska, ale a aj mnohé zo Slovinska, samozrejme sme jednali čisto iba po
anglicky. Zo začiatku, ako vždy, nás brzdila menšia tréma z nepoznaného, ale
veľmi rýchlo sme sa prispôsobili okolnostiam a vedeli sme zareagovať a aj
odpovedať na všetky otázky. Taktiež sme predstavovali našu firmu, prezentovali
originálne produkty a aj náš katalóg, ktorý sme museli vysvetliť v anglickom
jazyku. Veľtrhu sa zúčastnili traja zamestnanci firmy Batyk and Custom, s. r. o.,
trieda 4.OA: Veronika Mária Kučerová - manažérka, Jana Slováková –
personalistka a Igor Zelenay – manažér pre zahraničný obchod.

Táto výnimočná skúsenosť nám priblížila ústnu komunikáciu v anglickom
jazyku, ktorá sa využíva takmer v každom medzinárodnom obchodnom styku.
Získali sme nové skúsenosti, nadviazali nové kontakty. Sme radi, že sme sa
mohli zúčastniť práve my a naša firma, a taktiež predstaviť Batyk and Custom,

s. r. o. z Hlohovca, zahraničiu. Ďakujeme organizátorom a našej pani učiteľke
predmetu cvičná firma, Ing. Fulierovej, ktorá nám so všetkým pomáhala.

