COLEGIUL TEHNIC CIBINIUM
Str. Dealului nr. 4
550010 – Sibiu ROMÂNIA
Tel/Fax: 0040269/211547
e-mail: colegiulcibinium@yahoo.com
www.colegiulcibinium.ro

TÂRGUL INTERJUDEȚEAN AL FIRMELOR DE EXERCIŢIU
www.ctextilsibiu.ro
„PREGĂTIM VIITORII ANTREPRENORI” (EDIȚIA a II-a)
SIBIU, 26 mai 2017
Stimaţi colegi,
Târgul Interjudețean al Firmelor de Exerciţiu „Pregătim viitorii antreprenori”,
se va organiza la Colegiul Tehnic Cibinium Sibiu, str. Dealului nr. 4, în 26 mai
2017.
Evenimentul se desfășoară sub patronajul Inspectoratului Școlar Județean
Sibiu și este înscris în calendarul ROCT.

 În cadrul târgului veţi beneficia pentru organizarea standului de o masă cu
dimensiunile de 120cm/60 cm, două scaune, racordare la priză electrică (la
cerere).
 Date de contact: Colegiul Tehnic Cibinium Sibiu, Str. Dealului nr. 4,
- e-mail: targregionalsibiu@yahoo.com;
- prof. Trifan Iuliana, tel. 0755 409771;
- prof. Tămaș Mihaela, tel. 0744 433593.
 Capacitatea maximă: 25 firme. Selecția participanților se va face în funcție de:
o Numărul claselor de profil din școala respectivă;
o Firmele de exercițiu să fie active pe ROCT în anul școlar 2016-2017;
o Ordinea expedierii formularelor de înscriere.
 Număr elevi participanți/firmă: maximum 5.

COMPETIŢII PE SECŢIUNI:
 Cel mai bun stand;
 Cel mai bun catalog;
 Cea mai bună prezentare a firmei* – participare directă și indirectă
(prezentare Powerpoint și susținere orală);
 Cel mai bun spot publicitar – participare directă și indirectă*;
 Cea mai bună pagină web – participare directă și indirectă*;
 Cele mai bune materiale promoționale: calitatea și originalitatea
materialelor promoționale (pliante, fluturași, cărți vizită), modul în care
sunt înmânate potențialilor parteneri de afaceri, promovarea firmei și a
mărfurilor/serviciilor, ținuta participanților;
 Cel mai bun negociator: (prezentarea firmei și dialogul comercial);
 Cel mai bun slogan/ siglă (descriere slogan și format color ”jpg” pentru
siglă);
 Cea mai bună mascotă (creativitate, originalitate și corelarea cu obiectul
de activitate);
 Cea mai profesionistă echipă – punctaj total;
PRECIZĂRI:
* Prezentările PPT, spoturile publicitare și adresele web ale firmelor
participante se vor trimite până la data de 22 mai 2017, pe adresa de email:
targregionalsibiu@yahoo.com
** Pentru derularea tranzacţiilor de la Târgul Interjudețean al Firmelor de
Exercițiu - se vor utiliza documente specifice (facturi). Vă rugăm să aveţi la
dumneavoastră un număr suficient de exemplare.

NOTĂ:
PREMII ACORDATE:

 Diplome pentru locul I, II, III și mențiuni pentru fiecare secțiune și un
premiu special acordat celei mai bune firme.
 Se vor acorda diplome de participare la eveniment.
 Jurizarea se va realiza conform criteriilor de evaluare corespunzătoare
anexate.
 Pentru derularea tranzacţiilor de la Târgul Interjudețean al Firmelor de
Exercițiu - se vor utiliza documente specifice (facturi). Vă rugăm să aveţi la
dumneavoastră un număr suficient de exemplare.
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