Absolútnym víťazom v Prahe je Cvičná firma VillaBetula, s. r. o. z Liptova
V dňoch 17. – 19. marca 2015 sa uskutočnil už 21. ročník Medzinárodného veľtrhu fiktívnych
firiem v Prahe. Na veľtrhu sa zúčastnilo 119 vystavovateľov a 53 bolo zo zahraničia (Belgicka,
Rakúska, Rumunska, Talianska, Nemecka, Ruska, Švédska a Slovenska). Naše krásne
Slovensko reprezentovali cvičné firmy VillaBetula, s. r. o.; OmegaLang, s. r. o.; Protect
Yourself, s. r. o.; Kompas, s. r. o; SLOV-KEN, s. r. o. a PRÚTY, s. r. o.
Počas veľtrhu cvičné firmy hodnotila vytvorená hodnotiaca komisia v troch kolách.
K celkovému bodovému ohodnoteniu sa k týmto bodom pripočítali body za stánok, katalóg
a prezentáciu. Najväčší počet vo všetkých kategóriách získala v naozaj veľkej konkurencii
práve cvičná firma VillaBetula z Liptova. Gratuľujeme!
Cvičná firma VillaBetula, s.r.o. z Liptova úspešná aj v Prahe...
...kde bolo tam bolo bola raz jedna villa, nebola to obyčajná villa, ale bola to Villa Betula,
nachádzajúca sa v prekrásnom prostredí Liptova.
Príbeh cvičnej firmy VillaBetula, s. r. o sa začal písať v roku 2013, kedy po vzájomnej dohode
o spolupráci s reálnou firmou Villabetula resort so sídlom v Liptovskom Trnovci – zastúpenou
pani Annou Brezinovou, sme požiadali Slovenské centrum cvičných firiem o vystavenie
zakladateľských dokumentov a po ich získaní sme sa pustili do práce.
Naše prvé kroky viedli do Villabetula resortu, kde sme sa od pani majiteľky dozvedeli veľmi
dôležité informácie o 13- ročnej činnosti penziónu na slovenskom trhu. Tu sme si uvedomili,
aké obrovské úsilie a hlavne koľko lásky je potrebné k tomu, aby podnikanie bolo úspešné.
Pani majiteľka nám poukazovala exteriér, interiér penziónu, oboznámila nás s víziou
a prístupom firmy, ako aj s predstavami do blízkej budúcnosti.
Aby sme čo najlepšie pochopili fungovanie penziónu, poniektorí zamestnanci CF sme počas
letných prázdnin pracovali v pozíciách animátorov ale aj pomocných síl v ubytovacích
a stravovacích službách. Práve tieto poznatky a skúsenosti nám veľmi pomohli pri tvorbe
katalógu, ktorý sme zamerali na pobytové balíky pre rôzne cieľové skupiny (kde okrem
bežných sme vytvorili cieľovú skupinu mladých ľudí, ktorá v ponukách nie je bežná a mysleli
sme aj na ľudí s obmedzeniami).
To, že sme dokonale poznali náš predajný produkt, fungovanie vo firme, prístup ku zákazníkovi
a jeho potrebám sme využili počas 17. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem
v Bratislave, kde sme sa stali Absolútnymi víťazmi veľtrhu.
Tento obrovský úspech nás nenechal chladnými sa rozhodli sme sa, že urobíme všetko preto,
aby sme sa mohli zúčastniť v marci 2015 veľtrhu v Prahe. Pani učiteľka Ing. Anna Kiapešová
nás upozornila, že nás čakajú 3 náročné mesiace počas, ktorých musíme prerobiť stánok,
katalóg, marketingové nástroje a prezentáciu, tak aby mali jasnú výpovednú hodnotu aj pre
zahraničie, nakoľko už na tomto veľtrhu sme vystupovali ako zahraniční účastníci. Z našej
strany asi najnavštevovanejšou web stránkou bola spoločnosť Antre z Prahy, ktorá veľtrh
organizovala. Na jej stránke sme si prečítali, že veľtrhu sa zúčastní 119 vystavovateľov, kde
53 budú zo zahraničia (Belgicka, Rakúska, Rumunska, Talianska, Nemecka, Ruska, Švédska
a Slovenska). Naše krásne Slovensko reprezentovali cvičné firmy VillaBetula, s.r.o.;
OmegaLang, s.r.o.; Protect Yourself, s.r.o.; Kompas, s.r.o; SLOV-KEN, s.r.o.; PRÚTY, s.r.o.

Počas veľtrhu 17.3.2015 – 19.3.2015 nás hodnotila vytvorená hodnotiaca komisia v troch
kolách, kde za jednotlivé kolá sme získavali body. K celkovému bodovému ohodnoteniu sa
k týmto bodom pripočítali body za stánok, katalóg a prezentáciu.
V tejto náročnej a veľkej konkurencii naša cvičná firma VillaBetula, s.r.o. získala najviac
bodov a stala sa absolútnym víťazom 21. ročníka veľtrhu, zároveň 1. miesto za stánok a 1.
miesto za činnosť firmy počas veľtrhu, ktorú hodnotila verejnosť.
Našu obrovskú radosť ani nedokážem opísať. Sme nesmierne šťastní, že sme dôstojne
reprezentovali seba, penzión Villabetulu, školu, mesto a krajinu.
Čo dodať na záver? Veľa ráz sa nám nechcelo........, spolužiaci išli domov a my na penzión,
spolužiaci mali prázdniny, ale poniektorí z nás pracovali v penzióne, spolužiaci mali víkend,
ale my sme doma tvorili. Dnes vieme, že bez osobnej obety, veľkého úsilia a lásky to nejde.
21. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Prahe bol nesmierne úspešný aj pre
ostatné cvičné firmy zo Slovenska. Omega Lang, s.r.o. sa umiestnila v celkovom hodnotení na
2. mieste, Protect Yourself, s.r.o. na 4. mieste a SLOV-KEN, s.r.o. získala 3. miesto za
stánok.
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