Veletrh cestovního ruchu pro Lužické hory a
České Švýcarsko
Pondělí, 20. Leden, 2020 - 10:43
AKTUALITY:
Mapy p?íjezdu k místu konání v Dom? kultury v ?eské Kamenici zde a parkování zde
. Parkovací karta je ke stažení, vytišt?nou ji umíst?te za p?ední sklo nebo vám ji
vydáme na registraci.
Program krátkých prezentací zde.
P?ehled všech vystavovatel? na stáncích ke stažení zde.
Aktuální program akce najdete zde.
Akci najdete na facebooku.
Online Registrace jsou otev?ené do 2.2. P?ihlašování bude možné i na míst? za stejný
poplatek 300 K? pro ?leny a 600 K? pro ne?leny.
Hlavním cílem akce je propojení subjekt? p?sobících v cestovním ruchu, navázání kontakt?,
vým?na zkušeností a informací mezi aktéry z turismu na území Lužických hor a ?eského Švýcarska.
Tématem akce je "propojování", proto hlavními myšlenkami akce je propojení aktivních lidí
p?sobících v cestovním ruchu, sdílení informací o nápadech a produktech v regionu Lužických hor,
?eského Švýcarska a jeho p?ilehlém okolí. Akce je ur?ena pro všechny zájemce o cestovní ruch jako
jsou zástupci státní správy a samosprávy, podnikatelé, neziskové organizace a poskytovatelé služeb
v turismu, pracovníci informa?ních center, pr?vodci, média i ve?ejnost.
Záštitu nad akcí p?evzali: senátor za D??ínsko Ing. Zbyn?k Linhat, senátor za ?eskolipsko Ji?í
Vosecký, radní Libereckého kraje Ing. Kv?ta Vinklátová, radní Ústeckého kraje PhDr. Ing. Zden?k
Matouš, Ph.D. MBA a starosta m?sta ?eská Kamenice Jan Papajanovský.
Termín konání: 6.2.2020
Místo konání: D?m kultury, Komenského 288, 407 21 ?eská Kamenice
Registra?ní poplatek:
300 K? pro ?leny Destina?ního fondu ?eské Švýcarsko a spolku DMO Lužické a Žitavské hory
600 K? pro ne?leny
Parkování: Pro zú?astn?né je za?ízené zdarma parkování. Nezbytné je mít viditeln? umíst?nou
parkovací kartu ú?astníka veletrhu. Parkovací karta ke stažení zde.
Jak se m?žete prezentovat na veletrhu?

1.

Blok krátkých 5 minutových p?ednášek: Krom? zajímavých p?ednášek zde
dostanou prostor organizace a jednotlivci p?sobící v cestovním ruchu formou bloku
krátkých prezentací. V tomto velmi živém fóru bude možné b?hem 5 minut
prezentovat sv?j zám?r. Téma p?ísp?vku: p?edstavení svého subjektu, projektu nebo
produktu, sd?lení novinek nebo nabídka ?i nápad na spolupráci v regionu. Do bloku
krátkých prezentací se registrujte do 2.2. p?es p?ihlášku. K dispozici bude
dataprojektor a p?esn? ur?ený ?as v délce 5 minut na p?ísp?vek. Kapacita max. 20
p?ísp?vk?. Po?adatel si vyhrazuje právo nevybrat p?ísp?vek, který se netýká oblasti
cestovního ruchu a území Lužických ho a ?eského Švýcarska a v p?ípad? dosažení
kapacity 20 p?ísp?vk?.
2. Prezentace na stánku: formou stánku bude možné prezentovat sv?j subjekt ?i produkt.
K dispozici bude st?l, židle a v p?ípad? pot?eby i zástr?ka elektrické energie.
Jak se p?ihlásit na veletrh?
Registrace jsou otev?ené do 2.2. (zde). V p?ípad?, že kapacita nebude nepln?na, budou registrace
možné i na míst? v den konání akce. Informujte se na tel.: +420 777 819 913 nebo emailu @email
Kontakty:
Romana Ko?ínková: 777 819 913, email @email
Marie Kárová: 603 94 72 12, email @email
Program veletrhu + prezentace ke stažení:
8:30 - 9:00
Registrace ú?astník?
9:00 - 9:15
Zahájení veletrhu (Zbyn?k Linhart - senátor za D??ínsko, Ji?í Vosecký - senátor za
?eskolipsko, Zden?k Matouš, nám?stek hejtmana ÚK, Jan Sviták, nám?stek hejtmana LK)
9:15 - 9:30
?eská Kamenice se p?edstavuje (Jan Papajanovský, m?sto ?eská Kamenice) - ke
stažení zde
9:30 - 9:45
Novinky z ?eského Švýcarska (Jan Šmíd, Ji?í Rak, o.p.s. ?eské Švýcarsko) - ke
stažení zde
9:45 - 10:05
Novinky ze Saského Švýcarska (Tino Richter, Tourismusverband Sächsische
Schweiz e.V.) - ke stažení zde
10:05 - 10:25
Malerweg - zkušenosti s Malí?skou stezkou v Sasku (Tino Richter,
Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.) - ke stažení zde
10:25 - 10:40
P?edstavení projektu H?ebenovka v ?eském Švýcarsku (Ji?í Rak, o.p.s. ?Š, Sven
Czastka, Active Point) - ke stažení zde a zde
10:40 - 10:55
Aktuality ze Správy národního parku ?eské Švýcarsko (Tomáš Salov, Správa
národního parku ?eské Švýcarsko) - ke stažení
10:55 - 11:20

Coffee break + prezentace na stáncích

11:20 - 11:35
K?iš?álové údolí (David Pastva, K?iš?álové údolí, Liberecký kraj)
11:35 - 11:50
Novinky z Lužických hor (Marie Kárová, DMO Lužické hory)
11:50 - 12:10
Novinky z Žitavských hor (Sylvia Gulich, Tourismuszentrum Naturpark Zittauer
Gebirge)
12:10 - 12:20
Produkt Pivní stezka Lužických hor (Marie Kárová, DMO Lužické a Žitavské hory)
12:20 - 12:35
Zkušenosti z Krkonošské pivní stezky aneb jak propojit konkuren?ní pivovary (Karel
Polívka, Friesovy boudy)
12:35 - 12:50
Spolupráce v destinacích na poli cestovního ruchu (Jan Srb, pivovar Falkenštejn)
12:50 - 13:10
Duel starost?: co nám p?inesl titul obec roku (Pavel Svoboda, obec Lipová a Jan
Sviták, obec Prysk) prezentace není k dispozici
13:10 - 14:00

P?estávka na ob?d + prezentace na stáncích

14:00 - 14:15
Lípa Musica - kultura spojuje (Lucie Johanovská, spolek Arbor)
14:15 - 14:35
Jak na sít?: facebook (Zuzana P?tníková, Inago Digital)
14:35 - 14:50
P?íležitosti pro podnikatele v ?eském Švýcarsku v zim? (Vít Slezák, Northern Hikes)
prezentace není k dispozici
14:50 - 15:05
Jak vznikají ikonické fotogra? e ?eského Švýcarska a Lužických hor (Václav Sojka)
prezentace není k dispozici
15:05 - 15:20
Regionální výrobky ?eského Švýcarska (Dana Štefá?ková, MAS ?eský Sever)
15:20 - 15:35
Destinace ?eské st?edoho?í a Labská stezka (Lud?k Jirman, Destina?ní agentura
?eské st?edoho?í, o.p.s.)
15:35 - 16:00

Coffee break + prezentace na stáncích

16:00 - 18:00

Blok krátkých 5 minutových prezentací

18:00
18:00 - 19:00
18:15

Ukon?ení o?ciální ?ásti veletrhu
No?ní prohlídka ?eské Kamenice
Neformální posezení v pivovaru Kotou? ?eská Kamenice
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