Pozvánka na vzdělávací akci v rámci projektu Vidiek bez hraníc
Inovativní trendy v marketingu regionálních produktů a služeb

Termín: 26. - 27. září 2017
Místo: Zámek Křtiny a území MAS Moravský kras z.s. (www.zamek-krtiny.cz )
Program:
26. září 2017
11.00-11.15

Příjezd, registrace účastníků

11.15-11.30

Zahájení akce

11.30-12.15

Představení partnerů projektu Vidiek bez hraníc

12.15-13.15

Oběd

13.15-13.45

Marketing regionálních produktů a služeb v Moravském krasu
(Ing. Michaela Chmelová, Ph.D., MAS Moravský kras z.s.,
www.mas-moravsky-kras.cz/karsticum-/ )

13.45-14.15

Pohádkové království šneka Krasíka jako regionální produkt cestovního ruchu pro
rodiny s dětmi (Ing. Klára Kučerová, MAS Moravský kras z.s., www.krasko.info )

14.15-16.15

Inovativní trendy v marketingu regionálních produktů
(Ing. Jitka Štenclová, Kariérní centrum Masarykovy univerzity v Brně, manažerka
marketingu)

16.30-17.30

Exkurze na kozí farmu v Šošůvce (www.sedlakkozy.cz )

17.30-18.30

Exkurze do muzea v Senetářově, příprava jídel ve venkovské pícce, ochutnávka
místních specialit (www.senetarov.cz/muzeum.php )

19.00-20.00

Večeře

20.00

Společenský večer se živou hudbou a prezentací místních produktů z území
partnerů, diskuze, sdílení dobré praxe

27. září 2017
8.00-9.00

Snídaně

9.00

Exkurze do Mlékárny Otinoves s. r. o. (www.mot.cz ), Pálenice Rudice
(www.palenicerudice.cz ) a na Pštrosí farmu s. r. o.
(www.pstrosifarmadoubravice.cz )

13.00-14.00

Oběd

14.30

Punkevní jeskyně a propast Macocha

Informace pro účastníky:
Účast na akci je pro subjekty z území MAS Moravský kras z.s. a a území projektových partnerů bez
poplatku. Při větším počtu zájemců budou upřednostněni poskytovatelé služeb v cestovním ruchu a
producenti nebo výrobci regionálních produktů.
Na akci se můžete přihlásit e-mailem, osobně či telefonicky nejpozději do 11. září 2017
na následujících kontaktech:
1. Pro území MAS Moravský kras z.s. - email: masmk@seznam.cz , tel. +420 511 141 728.
2. Pro území MAS Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina3. Pro území MAS MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. - email: pavel.elsik@masvas.cz,
tel. +420 605 462 078
4. Pro území MAS Miestna akčná skupina Vršatec-

