Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická
a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Soutěž:

Business Point

Úroveň soutěže:

celostátní

Datum konání:

prosinec 2020 – leden 2021

Účastníci:

pro zájemce druhých a vyšších ročníků

Zpráva:
Složitá situace bohužel neumožňuje v současné době osobní setkávání žáků na půdě školy. I přes
tuto skutečnost se do celostátní marketingové soutěže Business Point 2020, organizované
Podnikatelskou fakultou VUT v Brně, přihlásily dva týmy, pro které byla spolupráce na dálku velkou
výzvou.
Po registraci a oznámení konkrétního zadání projektu, které bylo zveřejněno dne 1. 12. 2020, se
týmy „Akční potenciál“ (druhý ročník OA) a „Vlci z Kotlářské“ (čtvrtý ročník OA) ponořily do
zpracování studie na téma „Marketingové aktivity související s prodejem her“. Velmi oceňujeme
aktivitu a chuť, která nemusí být vždy samozřejmostí. O to víc nás potěšila zpráva, že oba týmy
postoupily do finálového kola, které se konalo od 22. 1. 2021 (zadání projektu v 11:00 hod.) do 25.
1. 2021 (odevzdání projektu do 12:00 hod.).
Zadání finálového projektu se týkalo opět marketingové oblasti, a to konkrétně se zaměřením na
deskové hry. Úkolem bylo vymyslet produkt (konkrétní deskovou hru) s vysvětlením herního
postupu, následně určit segment zákazníků a vysvětlit zdůvodnění výběru. Dále bylo nutné
zhodnotit konkurenční prostředí a zvolit vhodnou distribuci s použitím konkrétních kroků pro
získání povědomí o produktu u veřejnosti. Výstupem projektu finálového kola bylo tedy zpracování
projektu a jeho prezentace, která měla stanovený časový limit 12 minut (PowerPoint – mluvené
slovo, video apod.).
Umístění týmů naší školy ve finálovém kole:
1. místo (třída 2.C)
Tým „Akční potenciál“: Anna Schnirchová, Veronika Čarvašová, Nikola Vašíčková, Rafael Garaj

3. místo (třída 4.D)
Tým „Vlci z Kotlářské“: Patrik Jílek, Filip Navrátil, Martin Lezler

Ceny za úspěch v této soutěži budou vzhledem k současné situaci (opatřením) předány dodatečně,
a to pravděpodobně na půdě VUT FP Brno.
Gratulujeme k úspěchu a ke schopnosti spolupráce i v této složité době.
Zpracovaly: MSc Marcela Vojáčková, Ing. Hana Grünwald Dvořáková
Garant akce: předmětová komise EKO

