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Regionální značení produktů a zážitků

• Regionální značka je Českosaském Švýcarsku udělována již od roku 2010
• Iniciátory a zakladateli značky v regionu:

Koordinátor od podzim 2019



PROČ Regionální značení ?

SMYSL:
• slouží ke zviditelnění ekologicky šetrné, tradiční a kvalitní produkce a 

služeb v rámci určitého vymezeného území

CÍL:
• zviditelnit jednotlivé regiony (jak tradiční, známé např. svou zachovalou 

přírodou, zdravým prostředím, lidovými tradicemi, tak i „nové“ či 
zapomenuté), a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají.



CELOREPUBLIKOVÁ SÍŤ - ARZ

Asociace regionálních značek, z.s. 
ZAPOJENO  již 28 regionů: 

Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, 
Orlické hory, Moravské Kravařsko, Górolsko
Swoboda, Vysočina, Polabí, Podkrkonoší, 
Haná, Českosaské Švýcarsko, Jeseníky, 
Prácheňsko, Broumovsko, Kraj blanických 
rytířů, Železné hory, Moravská brána, Zápraží, 
Znojemsko, Toulava, Opavské Slezsko, 
Krušnohoří, Kraj Pernštejnů, České středohoří, 
Poohří a Kutnohorsko.



CELOREPUBLIKOVÁ SÍŤ 
www.regionalni-znacky.cz
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Českosaské Švýcarsko

Řemeslné, umělecké výrobky, 
potraviny a přírodní produkty:

• šetrné k životnímu prostředí
• příslušnost k území (původem 

nebo  vazba k tomuto území)
• tradice
• podíl ruční práce
• podíl místních surovin
• specifičnosti pro daný region

VÝROBKY ZÁŽITKY

hodnotí se:

• celkový přístup provozovatele s 
důrazem na regionální charakter –
tj. využívání místních produktů

• nabídka programů seznamujících s 
regionem

• ekologická šetrnost
SLUŽBY
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Českosaské Švýcarsko 
potraviny – nápoje a masné výrobky



Českosaské Švýcarsko 
potraviny – mléčné výrobky



Českosaské Švýcarsko – potraviny- med



Českosaské Švýcarsko 
potraviny –pamlsky, dobroty



Českosaské Švýcarsko 
řemeslné a umělecké výrobky - keramika



Českosaské Švýcarsko 
řemeslné a umělecké výrobky



Českosaské Švýcarsko 
řemeslné a umělecké výrobky - nože



Českosaské Švýcarsko 
řemeslné a umělecké výrobky- textil



Českosaské Švýcarsko 
přírodní produkty



Českosaské Švýcarsko 
CERTIFIKOVANÉ AKCE A ZÁŽITKY



MARKETING



On-line marketing

www.regionalni-znacky.cz
www.ceskesvycarsko.cz
www.masceskysever.cz

Fcb:
Českosaské-Švýcarsko-regionální-produkt

http://www.regionalni-znacky.cz/
http://www.ceskesvycarsko.cz/
http://www.masceskysever.cz/
https://www.facebook.com/%C4%8Ceskosask%C3%A9-%C5%A0v%C3%BDcarsko-region%C3%A1ln%C3%AD-produkt-171928069518312/


VÝZVA PRO VÝROBCE 2X ROČNĚ

13.5.
2020

LISTOPAD 
2020

JARO PODZIM



Připravujeme

• Zvýšení povědomí o značce - propagační krátká videa,…
• Úprava pravidel a zásad pro certifikaci zvýšit počet zájemců a 

držitelů značky (cílová skupina: výrobci i veřejnost)
• Propojení výrobců s místními podnikateli – podpora lokální ekonomiky, 

nabídkové portfolio regionálních potravin a receptů do penzionů a 
hotelů               spolupráce s ČŠ o.p.s. a DF

• Spolupráce z regionálními informačními středisky, centrum Dům ČŠ
• Navázání spolupráce s místními obchody
• Uvažujeme o zavedení certifikace SLUŽEB
• Prezentace značky na akcích v ČŠ a Sasku
• Hledáme dotační zdroje v rámci aktivit MAS Český Sever



Koordinace – MAS ČESKÝ SEVER, z.s.
Varnsdorf

DANA ŠTEFÁČKOVÁ
stefackova@masceskysever.cz
702 117 891 

MARCELA SABOLOVÁ 
RZ@masceskysever.cz
733 379 500

mailto:stefackova@masceskysever.cz
mailto:RZ@masceskysever.cz


DĚKUJI ZA POZORNOST

Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi
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