
Извещтај са Сајма виртуелних предузећа  из Плпвдива 

 

У Плпвдиву у прганизацији Министарства пбразпваоа и науке Бугарске традиципналнп се 

пдржава сајам ушенишких предузећа (TF fest). На сајму се представљају најуспещнија предузећа 

бугарских средоих щкпла кпја прплазе стрпгу  селекцију и мпрају да задпвпље критеријуме кпје 

прпписује Центар ушенишких фирми (ЦТУФ). На 21 сајму представилп се 130 предузећа из Бугарске, 

Луксембурга, Румуније, Македпније, Србије и Црне Гпре. 

Ове гпдине први пут је прганизпванп такмишеое Global Enterprise Callenge ппд ппкрпвитељствпм 

EUROPEN PEN-a, а сајму  је присуствпвап изврщни директпр  Scott Mitchell. 

Србију су представљали ушеници щкпла из Ужица,Чајетине, Пријеппља, Коажевцa, Пирптa, Ариљa 

и Ппжареваца. Екипе из Пријеппља, Чајетине и Ужица прганизпвале су заједнишки путпваое на 

кпје су ппщли 24 ушеника ,прпсветни инспектпр Миленија Маркпвић и 7 наставника из три щкпле. 

Припреме су биле пбимне, требалп је израдити дпкументацију рекламни материјал, презентацију 

и сајт на енглескпм језику. Са припремама се ппшелп јпщ ппшеткпм щкплске гпдине, а ушеници су 

били заинтереспвани и вепма мптивисани. Сајам је такмишарскпг карактера. Такмишеое се 

прганизује у вище категприја п шему се детаљније мпже инфпрмисати на сајту  бугарскпг сервиснпг 

центара http://www.buct.org/ 

Ушеници су имали прилику да сва стешена знаоа, свпју креативнпст и кпмуникацијске у вещтине 

примене и искажу, и да на најбпљи нашин представе свпј град и свпју земљу.  

Ушеници из Ужица су се представили са виртуелним привредним друщтвпм „BioFoodis“, из 

Пријеппља са ВПД „USB TEAM“ и из Чајетине са ВПД „BOOM“doo. 

Све екипе су имале запаженп ппјављиваое,  „BioFoodis“  је ущап у првих 10 у кпнкуренцији за 

избпр најбпљег щтанда, а „USB TEAM“ је пстварип велики успех у такмишеоу за избпр најбпље 

презентације где је псвпјип друго место у вепма јакпј кпнкуренцији. 

Ове гпдине EUROPEN PEN пп први пут бип један пд ппкрпвитеља сајма, пвп је бип пдлишан 

мпменат да се усппстави кпнтакт  са оихпвим представницима: изврщним  директпрпм Scott 

Mitchell, меначерпм за међунарпдни развпј Svewa Zenz и меначерпм за међунарпднп партнерствп 

у пбласти напредних технплпгија Jean-Marc HETSCH. Наставници Љиљана Максимпвић 

Рубежанпвић и Мирјана Марјанпвић из Екпнпмске щкпле Ужице су имале прилику да са оима 

разгпварају  пп питаоу ушещћа Србије у раду EUROPEN PEN-а. Они су изразили жељу да се Србија 

укљуши у рад глпбалне мреже виртуелних привредних друщтава, јер какп су навели  мрежа ВПД  у 

Србији је развијена и пп ппдацима СЦ Србије има регистпрваних прекп 300 ВПД, а свега 60 је 

укљушенп у међунарпдну сарадоу. Стпга је и оихпва препрука да се щтп већи брпј ВПД укљуши у 

међунарпднп ппслпваое јер је тп један пд услпва за прикљушиваое EUROPEN PEN-у и мпгућнпст 

ушещћа у прпјектима кпје пни ппдржавају. 

http://www.buct.org/


Ппред тпга ушеници су имали прилику да се уппзнају са прирпдним лепптама и бпгатпм истпријпм 

града Плпвдива.Онп щтп ће се најдуже памтити је свакакп прелепп дружеое и размена искустава 

са врщоаацима из Србије и из других земаља ушесница. 

 

     Инфп пулт 

 

 

Изврщни директпрEUROPEN- PEN-a Scott Mitchell 

 

 

 

 



 

 

Екипа из Чајетине 



 

 

Ппслпваое TF Biofoodies 

Eкипа из Пријеппља 



 

Церемпнија дпделе награда 

 

 

 

Наставници:  

Мирјана Марјанпвић 
Љиљана Максимпвић Рубежанпвић 


