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1 MEZINÁRODNÍ VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM 

1.1 ČASOVÝ HARMONOGRAM VELETRHU  

V PRAZE PRO VYSTAVOVATELE 

Níže uvedené podmínky jsou závazné.  

Veletrh se uskuteční ve dnech 22. – 24. března 2023 

Středa 22. března 2023 

09:00 – 12:00 hod. – Prezence firem u organizátora a příprava expozic  

13:00 – 14:00 hod. – Slavnostní zahájení veletrhu za účasti hostů  

14:00 – 16:00 hod. – Obchodování mezi firmami, kulturní program 

Čtvrtek 23. března 2023 

09:00 – 16:00 hod. – Prezentace firem pro veřejnost, kulturní program 

Pátek 24. března 2023 

09:00 – 12:00 hod. – Prezentace firem pro veřejnost, kulturní program 

12:00 – 13:00 hod. – Vyhlášení výsledků soutěží a slavnostní ukončení veletrhu 

13:00 – 14:00 hod. – Úklid stánků, předání stánků organizátorovi 

 

Prosíme Vás, abyste svůj odjezd z veletrhu přizpůsobili času jeho ukončení. Stánek nesmí 

být uzavřen před oficiálně stanovenou dobou ukončení veletrhu, za pořádek ve stánku a jeho 

finální úklid zodpovídá ředitel fiktivní firmy a pedagogický doprovod. Stánek se předává 

organizátorovi veletrhu (Antre, s. r. o.) v pátek 24. března 2023 od 13:00 hodin. 

 

Letošní 28. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem se pravděpodobně uskuteční 

v Praze na Výstavišti. O prostorách intenzivně jednáme a budeme Vás o nich včas 

informovat. 

 

1.2 ČASOVÝ HARMONOGRAM ON-LINE VELETRHU PRO 

VYSTAVOVATELE  

On-line forma veletrhu představuje alternativní řešení v případě, že se veletrh nebude moci 

uskutečnit prezenčně v Praze. On-line veletrh bude pouze dvoudenní. Veletrh se uskuteční 

on-line ve dnech 22. – 23. března 2023. 

 

Níže uvedené podmínky jsou závazné. 

 

Středa 22. března 2023 (časy jsou orientační) 

09:00 – 14:00 hod. –    Začátek on-line veletrhu, kulturní program 

 

Čtvrtek 23. března 2023 (časy jsou orientační) 

09:00 – 14:00 hod. –    Prezentace firem, kulturní program 

 

Časový harmonogram on-line podoby Mezinárodního veletrhu fiktivních firem bude 

upřesněn nejpozději 21. února 2023, a to pouze v případě, že se veletrh nebude moci 

konat v prezenční formě.  
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2 STÁNKY FIREM 

Informace o stáncích a jejich vybavení jsou platné pouze v případě, že se veletrh uskuteční 

prezenčně v Praze na Výstavišti. 

 

2.1 VYBAVENÍ STÁNKU – STANDARD 

V ceně účastnického poplatku je zahrnuto: 

Rozměr stánku:  3 m × 1 m 

Vybavení: 

– elektrická přípojka  1× 

– stůl  1× 

– židle  3× 

– bodové světlo  1× 

– podlahová krytina 

 

Stánek je tvořen třemi stěnami z bílého lamina a je opatřen názvem Vaší firmy, označením 

státu, názvem školy a číslem stánku. Ve stánku je možné nainstalovat výzdobu zavěšením nebo 

nalepením, do stěn nelze nic zatloukat.  

 

Stánek musí být po ukončení veletrhu odevzdán ve stejném stavu, v jakém byl převzat od 

firmy Antre, s. r. o., první den po registraci. 

 

2.2 OZNAČENÍ STÁNKU 

Označení stánku je jednotné pro všechny účastníky dle níže uvedeného vzoru: 

CARMEN, s. r. o. 

CZECH REPUBLIC 

Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 

Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 

číslo stánku 

Pozn.: číslo stánku bude určeno společností Antre, s. r. o. 

 

2.3 VYBAVENÍ STÁNKU – NADSTANDARD 

Můžete si přiobjednat nadstandardní vybavení stánku s úhradou v CZK nebo v EUR nad rámec 

účastnického poplatku. Reálná faktura bude vyhotovena během veletrhu (podle skutečného 

nadstandardního vybavení). 

 

Položka Rozměry Cena v CZK* Cena v EUR* 

Vitrína 1 m × 0,5 m 900 36 

Pult 1 m × 0,5 m 400 16 

Regál 1 m × 0,5 m × cca 2 m 650 26 

Židle – 90 4 

Stůl 1 m × 0,5 m 140 6 

Příplatek za další 3 m2 3 × 1.700 = 5.100 204 
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3 DOPRAVA, UBYTOVÁNÍ A DOPLŇKOVÝ PROGRAM 

Informace o dopravě, ubytování a doplňkovém programu jsou platné pouze v případě, že 

se veletrh uskuteční prezenčně v Praze. 

 

3.1 DOPRAVA 

Přeprava: 

Pro účastníky veletrhu, kteří do Prahy cestují letecky, zajišťuje společnost Praginfo přepravu 

z letiště do hotelu a zpět. Rovněž je možné rezervovat přepravu i po Praze a mimo město.  

V případě zájmu o přepravní služby se prosím obraťte na e-mail jan.lohynsky@praginfo.cz. 

 

Doprava po Praze bude upřesněna. Na Výstaviště směřují tramvajové linky 1, 6, 17, 25. 

 

3.2 UBYTOVÁNÍ A DOPLŇKOVÝ PROGRAM 

Ubytování a doplňkový program pro účastníky zajišťuje také společnost Praginfo, která je 

dlouholetým partnerem veletrhu. 

 

Ubytování: 

Ubytování je pro účastníky zajištěno v přilehlém okolí Výstaviště Holešovice a současně 

nedaleko od centra města. Na výběr je několik kategorií ubytování podle cen a služeb, které 

hotely a hostely nabízí. Rezervaci je nutné provést s dostatečným předstihem, ubytovací 

kapacity jsou omezené. Proto prosím bez zbytečného odkladu kontaktujte společnost Praginfo 

pomocí e-mailu jan.lohynsky@praginfo.cz, nebo využijte tel. číslo: + 420 728 198 784. 

 

Doplňkový program 

Nabídku doplňkového programu najdete na stránkách organizátora veletrhu Antre, s. r. o., 

www.antreprague.cz. V případě zájmu o doplňkový program se můžete přihlásit na e-mailové 

adrese jan.lohynsky@praginfo.cz, nebo na tel. čísle +420 728 198 784. 

 

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se ubytování, doplňkového programu či přepravy, 

neváhejte se obrátit na společnost Praginfo na e-mailové adrese jan.lohynsky@praginfo.cz, 

nebo na tel. čísle: +420 728 198 784. 
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4 SCHÉMA SOUTĚŽÍ NA VELETRHU 

Obecné podmínky: 

• pokud chce být firma hodnocena, musí být na veletrhu aktivně přítomná ve svém stánku 

všechny tři dny veletrhu 

• v případě on-line veletrhu musí být firmy připojené on-line po celou dobu veletrhu  

• každá firma musí na veletrhu obchodovat  

 

Základní informace: 

• hodnocení soutěží bude probíhat během veletrhu 

• hodnotícími osobami jsou vyučující, kteří se přihlásí v registračním formuláři, a studenti ze 

studentských firem při Obchodní akademii, Praha 10, Heroldovy sady 1. 

 

 

Schéma soutěží pro PREZENČNÍ formu veletrhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma soutěží pro ON-LINE formu veletrhu 
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5 PODMÍNKY SOUTĚŽÍ 

5.1.1 NEJLEPŠÍ FIRMA VELETRHU 

Obecné podmínky: 

• nutná účast na prezenčním veletrhu ve všech pěti povinných soutěžích (Soutěž o nejlepší 

stánek, Soutěž o nejlepší katalog, Soutěž o nejlepší prezentaci, Soutěž o nejlepší reklamní 

spot, 90 sekund ve výtahu) 

• na on-line veletrhu nutná účast ve všech čtyřech povinných soutěžích (Soutěž o nejlepší 

katalog, Soutěž o nejlepší prezentaci, Soutěž o nejlepší reklamní spot, 90 sekund ve výtahu) 

 

5.1.2 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STÁNEK 

Soutěž o nejlepší stánek bude probíhat pouze v prezenční formě veletrhu.  

 

Předmět hodnocení: 

• celkový vzhled stánku (originalita, design) 

• přístup k zákazníkovi 

• katalog bude k dispozici na místě konání veletrhu  

• stánek firmy musí být připraven první den veletrhu, tj. 22. března 2023, do 12:00 hodin 

 

5.1.3 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KATALOG  

Pokud se veletrh uskuteční v prezenční formě, je katalog nutné zaslat ve formátu .pdf na e-mail 

pořadatele akce, antre@heroldovysady.cz, do 20. února 2023 a zároveň odevzdat ve fyzické 

podobě na recepci hned první den při registraci firmy na veletrhu, tj. 22. března 2023. 

 

V případě, že bude veletrh probíhat on-line, prosíme o zaslání katalogu ve formátu .pdf 

nejpozději do 20. února 2023 na e-mail pořadatele, antre@heroldovysady.cz. 

 

Podmínky: 

• katalog musí být originál (nesmí být použit některý z minulých let, a to i přesto, že se 

předmět Vaší činnosti nezměnil) 

• katalog musí vytvořit studenti působící ve firmě  

• dodržení měny (CZK, EUR) 

• použití rodného jazyka a angličtiny 

 

Předmět hodnocení: 

• gramatická a stylistická správnost 

• originalita a grafické zpracování 

• zajímavost nabídky 

• přehlednost 

• celkový dojem 

• dodržení měny (CZK, EUR) 

• dodržení názvu souboru „jmenofirmy_katalog.pdf“ 
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5.1.4 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PREZENTACI FIRMY 

Nejpozdějším termínem pro zaslání prezentace v elektronické podobě je 20. únor 2023, 

prezentaci posílejte opět na e-mail firmy Antre, s. r. o. (antre@heroldovysady.cz). Prezentace 

zaslané po tomto termínu nebudou zařazeny do soutěže o nejlepší firmu veletrhu.  

Prezentace větší než 10 MB zasílejte prostřednictvím portálu uschovna.cz.  

Prezentace budou vždy přehrány na veletrhu, ať bude probíhat prezenčně, či on-line.  

 

Podmínky: 

• minimální počet snímků je 6, maximální počet snímků 12 

• prezentaci musí vytvořit studenti fiktivní firmy 

• pro přehrávání je k dispozici pouze program Microsoft PowerPoint (ve formátu .pptx) 

• prezentace nesmí obsahovat videa, hudbu a mluvené slovo  

 

Předmět hodnocení: 

• gramatická a stylistická správnost 

• originalita 

• grafické zpracování 

• celkový dojem 

• hodnota informací 

• dodržení názvu souboru „jmenofirmy_prezentace.pdf“ 

 

5.1.5 SOUTĚŽ O REKLAMNÍ SPOT 

Nejpozdější termín pro zaslání reklamního spotu v elektronické podobě je 27. února 2023, na 

e-mail firmy Antre, s. r. o. (antre@heroldovysady.cz).  

Podmínky: 

• reklamní spot Vaší firmy musí být v rozmezí 20 až 30 sekund 

• na tvorbě reklamního spotu se musí podílet pouze studenti pracující ve firmě  

• zaslané reklamní spoty budou přehrány na veletrhu v rámci kulturního programu 

• video by mělo být odesláno ve formátu MP4, AVI 

 

Předmět hodnocení: 

• kvalita zpracování a kvalita přednesu (propracovanost a kvalita videa, kvalita zvuku, 

celkový vizuální a zvukový dojem) 

• kreativita a originalita (Viděli jste něco podobného? Je reklamní spot 

osobitý/propracovaný?)  

• kvalita obsahu (Co jsme se z reklamy dozvěděli? Propagují produkt, firmu, nebo co 

propagují? Přitáhla reklama naši pozornost, nebo nás nudila jako každá druhá reklama 

v médiích?) 

• dodržení délky 20 až 30 sekund 
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5.1.6 90 SEKUND VE VÝTAHU (SOUTĚŽ CEFIFU) 

Náhodné setkání cizince s členem fiktivní firmy, který mu během časového úseku 90 sekund 

představí svou fiktivní firmu. Protože se jedná o náhodné setkání ve výtahu, tak je možné použít 

jenom to, co s sebou člověk běžně může nést na obchodní, nebo jinou, schůzku.  

 

Soutěží 2 účastníci, kteří prezentují firmu společně cizinci, který se nijak neprojevuje. Druhou 

možností je, že jeden ze soutěžících prezentuje a druhý hraje cizince. 

 

Každá soutěžící firma obdrží certifikát o účasti od asociace PEN Worldwide. 

 

Podmínky: 

• účast dvou členů firmy 

• žádné prezentační pomůcky  

• všechny rozhovory budou probíhat v anglickém jazyce na veletrhu v Praze, nebo v on-line 

prostředí 

• dodržení časového limitu  

 

Předmět hodnocení:  

• znalost anglického jazyka 

• vystižení důležitých informací o firmě 

 

5.1.7 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ OBCHODNÍ LETÁK  

Soutěž o nejlepší obchodní leták veletrhu roku 2023 pořádá Metropolitní univerzita Praha. 

Cílem je podpořit a následně ohodnotit nejlepší obchodní leták – nabídku fiktivní firmy 

tematicky zaměřenou na Velikonoce. Hodnotit soutěž bude nejen odborná porota, ale také 

samotní účastníci – fiktivní firmy veletrhu. 

 

Podmínky: 

• vytvořte elektronický leták, formát A4, jedna strana, uložte v pdf 

• obsahem elektronického letáku má být upoutávka na produkty/služby vaší fiktivní firmy 

speciálně vytvořená pro 28. mezinárodní veletrh fiktivních firem 

• leták bude tematicky zaměřen na Velikonoce 

• elektronický leták zašlete v příloze e-mailu na antre@heroldovysady.cz nejpozdějii do  

28. února 2023 do 23:59 h. V předmětu e-mailu uveďte „Leták 27. MVFIF – jméno Vaší 

FIF“. 

 

Předmět hodnocení: 

• grafická stránka letáku 

• originalita a zapůsobení na zákazníka  

• obsah (tematické zaměření nabídky) a úplnost informací 

• přesvědčivost 

• celkový dojem. 

 

Deset nejlepších elektronických letáků, jak je vyhodnotí odborná porota vyhlašovatele 

soutěže (50% váha hodnocení) a účastníci veletrhu (50% váha hodnocení), bude dle programu  

28. Mezinárodního veletrhu fiktivních firem živě hodnoceno vyhlašovatelem soutěže.   

 

mailto:antre@heroldovysady.cz
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Od 6. března 2023 budou všechny obchodní letáky zveřejněny na webu MU banky 

(www.mubanka.cz). Každý účastník veletrhu (fiktivní firma) se může zapojit do hodnocení 

obchodních letáků účastníků soutěže (kromě vlastního letáku) a to tak, že přidělí 9 bodů letáku, 

který je z jeho úhlu pohledu nejlepší, 7 bodů letáku na 2. místě a 5 bodů letáku na 3. místě. 

K hodnocení bude sloužit elektronický formulář, který bude každému účastníkovi soutěže – 

fiktivní firmě k dispozici od 6.3. 2023 ke stažení na webu MU banky.  Hodnotit smí fiktivní 

firma – účastník 28. Mezinárodního veletrhu fiktivních firem pouze 1x a hodnocení musí být 

zasláno z e-mailové adresy fiktivní firmy a potvrzené učitelem fiktivní firmy na 

radek.maxa@mup.cz nejpozději do 13. 3. 2023 do 23:59 h, předmět zprávy: „Hodnocení letáku 

– název fiktivní firmy“. 

 

Bližší informace o této soutěži najdete na také webu https://antreprague.cz/souteze/. Přihláška 

do soutěže je součástí registračního formuláře na webu Antre, s. r. o., www.antreprague.cz.  

 

5.1.8  DOBROVOLNÁ ÚČAST 

Novinkou, kterou přinese tento ročník veletrhu, budou měsíční ekologické výzvy. Bližší 

informace obdržíte e-mailem vždy na začátku měsíce. Výzvy se budou týkat měsíců: prosinec, 

leden, únor. 

 

Účast na těchto výzvách je dobrovolná. Výsledky nebudou předmětem hodnocení 

a nepromítnou se do hodnocení v kategorii Nejlepší firma veletrhu. 

 

5.2 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ 

Vyhlášení výsledků soutěží proběhne v rámci slavnostního zakončení prezenční formy  

28. mezinárodního veletrhu fiktivních firem 25. března 2023 v Praze. Ceny budou vítězům 

předány na místě. 

 

Pokud bude veletrh uskutečněn on-line formou, proběhne vyhlášení výsledků on-line v rámci 

slavnostního zakončení 24. března 2023. Ceny vítězům budou zaslány poštou.  

  

http://www.mubanka.cz/
mailto:radek.maxa@mup.cz
https://antreprague.cz/souteze/
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6 SPOLEČNÉ INFORMACE 

6.1 INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM 

Závazná přihláška k veletrhu 
Nejzazším termínem pro přihlášení na veletrh je 16. prosinec 2022. 

 

Přihlášku vyplňte elektronicky pomocí závazné přihlášky, která je k dispozici na naší 

internetové stránce www.antreprague.cz. Registrační formulář zahrnuje všechny potřebné 

přihlášky (přihlášku na veletrh, přihlášku k soutěžím a přihlášku ke kulturnímu programu).  

 

Přihláška je společná pro veletrh na Výstavišti v Praze i pro veletrh on-line. 

 

NÁVOD PRO VYPLNĚNÍ ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY 

1. Na internetových stránkách Antre, s. r. o., zvolte možnost „Registrace“. 

2. Vyplňte všechna pole. 

3. Odešlete přihlášku. 

 

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme e-mailem do 7 pracovních dnů. 

Přihláška je závazná! 

6.2 PLATBA 

Reálná platba účastnického poplatku za veletrh na Výstavišti v Praze 

● Účastnický poplatek je možné zaplatit buď v CZK, nebo v EUR převodem na 

bankovní účet. 

● Z důvodů zvýšení nákladů na provoz jsme byli nuceni upravit účastnický poplatek. 

● Reálný účastnický poplatek za každou firmu činí 6 500 Kč (260 EUR).  

● Firmy, které neuhradí poplatek v termínu splatnosti (dle faktury), budou z veletrhu 

vyřazeny a nebude pro ně zajištěno výstavní místo. 

● Faktura s datem splatnosti reálného účastnického poplatku Vám bude zaslána 

v průběhu ledna a února 2023. 

● Úhradu účastnického poplatku proveďte buď převodem na bankovní účet zapsaného 

spolku „ICSF“ – č. 0283384349/0800, Česká spořitelna, a. s., Praha 10, nebo pomocí 

čísla IBAN: CZ9808000000000283384349. Jako variabilní symbol uvádějte číslo 

faktury, kterou od nás obdržíte poštou během měsíců ledna a února 2023. 

● Prosíme o zaslání Vašich přesných fakturačních údajů (adresa školy, IČ, DIČ, 

adresa fiktivní firmy a její IČ, DIČ). 

● Reálná faktura za nadstandardní vybavení bude vystavena v průběhu veletrhu, splatná 

bude do 14 dnů po ukončení veletrhu. 

● V průběhu veletrhu není možné platit v hotovosti (platby jsou možné POUZE 

BANKOVNÍM PŘEVODEM). 

Reálná platba účastnického poplatku za on-line veletrh 

● Účastnický poplatek je možné zaplatit buď v CZK, nebo v EUR převodem na 

bankovní účet  

● Úhradu účastnického poplatku proveďte buď převodem na bankovní účet zapsaného 

spolku „ICSF“ – č. 0283384349/0800, Česká spořitelna, a. s., Praha 10, nebo pomocí 
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čísla IBAN: CZ9808000000000283384349. Jako variabilní symbol uvádějte číslo 

faktury, kterou od nás obdržíte poštou během měsíců ledna a února 2023. 

● Reálný účastnický poplatek činí 500 Kč (20 EUR) za každou firmu. 

● Firmy, které neuhradí poplatek v termínu splatnosti (dle faktury), budou z veletrhu 

vyřazeny. 

● V případě, že bude veletrh on-line a firma bude mít zaplacený poplatek za veletrh 

prezenční, bude rozdíl vyúčtován opravným daňovým dokladem a tento rozdíl 

bude vrácen na účet příslušné školy. 

 

6.3 STORNO ÚČASTI 

Při zrušení účasti z Vaší strany účtujeme v termínu: 

do 15. února 2023 – storno poplatek 50 % z částky účastnického poplatku. 

po 15. únoru 2023 – storno poplatek 100 % z částky účastnického poplatku. 

7  KULTURNÍ PROGRAM 

Téma nadcházejícího 28. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem je 

 

H2O – bez vody to nejde 
 

Během celého veletrhu bude probíhat kulturní program, do kterého se můžou zapojit 

i vystavovatelé, a to například tanečním vystoupením, zpěvem, prezentací a další kulturní 

činností.  

 

Přihlásit se k účinkování v kulturním programu můžete přes závaznou přihlášku na stránkách 

firmy Antre, s. r. o., www.antreprague.cz. 
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8 ZÁVAZNÉ TERMÍNY 

16. prosince 2022 

• poslední termín pro uskutečnění elektronické registrace na veletrh pomocí závazné 

přihlášky na internetových stránkách firmy Antre, s. r. o., www.antreprague.cz 

• přihlášky zaslané po 16. prosinci 2022 budou zařazeny mezi náhradníky 

31. ledna 2023 

• termín pro odevzdání požadavků na nadstandardní vybavení stánku  

• rozhodnutí o formě konání veletrhu 

20. února 2023 

• termín odevzdání soutěžních prezentací  

• termín odevzdání soutěžních katalogů v elektronické verzi 

• nejzazší datum obdržení reálné faktury od Antre, s. r. o., splatné do 14 dnů 

27. února 2023 

• termín odevzdání soutěžních reklamních spotů 

 

28. února 2023 

• termín odevzdání soutěžních letáků 

21. února 2023 

• odeslání elektronické verze katalogu 

9. března 2023 

• poslední den splatnosti reálné faktury od Antre, s. r. o., ve prospěch zapsaného spolku ICSF 

22. – 24. března 2023 

• odevzdání katalogu ve fyzické podobě na veletrhu 

• datum konání 28. mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze 
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9 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

• bez platného kódu fiktivní firmy není možné se zúčastnit veletrhu – kód si firmy zjistí od 

národních centrál, české firmy u CEFIF 

• v průběhu veletrhu nebude v hale k dispozici Wi-Fi připojení 

• registraci Vám potvrdíme elektronicky do 7 pracovních dnů 

• firma se objeví na stránkách Antre, s. r. o., ve složce „přihlášené firmy“ nejpozději do 7 dnů 

od potvrzení o zpracování přihlášky 

• předpokládaná kapacita výstavního pavilonu je 120 stánků, v on-line formě 120 firem 

• v případě naplnění kapacity bude rozhodovat datum přijetí platby, pozdě zaslané přihlášky 

budou zařazeny mezi náhradníky 

 

Sledujte naše webové stránky, kde budeme průběžně aktualizovat informace. 

Další informace poskytneme na tel. čísle +420 271 742 313, nebo +420 775 882 711, 

a to každé pondělí od 14:30 hod. do 16:00 hod. 

Webová stránka: http://www.antreprague.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/antreprague 

Instagram: https://www.instagram.com/antreprague 

E-mail: antre@heroldovysady.cz 

Vedoucí projektu: Mgr. Tamara Zikmundová 

Tel.: +420 728 340 944 

E-mail: zikmundovat@heroldovysady.cz 

Letošní 28. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem se pravděpodobně uskuteční 

v Praze na Výstavišti. O prostorách intenzivně jednáme a budeme Vás o nich včas 

informovat. 

Těšíme se na setkání s Vámi  

na 28. mezinárodním veletrhu fiktivních firem 2023. 

V Praze 2. listopadu 2022 

Arsen Tadaš 

ředitel Antre, s. r. o 

 

http://www.antreprague.cz/
https://www.facebook.com/antreprague?fref=ts

