
 
 
 

 
 

 
 

 

Pozvánka na vzdelávaciu akciu v rámci projektu Vidiek bez hraníc 
 
 

Inovatívne trendy v marketingu regionálnych produktov a služieb  
 

 
 
 

Termín: 26. - 27. september 2017 

Miesto: Zámok Křtiny a území MAS Moravský kras z.s. (www.zamek-krtiny.cz ) 

 

Program: 

26. september 2017 

8.00   Odchod z Myjavy od DK Samka Dudíka  

10.30-11.15 Príjazd, registrácia účastníkov, ubytovanie, Zámok Křtiny 

11.15-11.30 Zahájenie akcie 

11.30-12.15 Predstavenie partnerov projektu Vidiek bez hraníc 

12.15-13.15 Obed, možnosť ubytovať sa 

13.15-13.45 Marketing regionálnych produktov a služieb v Moravskom krase 

  (Ing. Michaela Chmeľová, Ph.D., MAS Moravský kras z.s.,  

  www.mas-moravsky-kras.cz/karsticum-/ ) 

13.45-14.15 Rozprávkové kráľovstvo slimáka Krasíka ako regionálny produkt cestovného ruchu 

pre rodiny s deťmi (Ing. Klára Kučerová, MAS Moravský kras z.s., www.krasko.info) 

14.15-16.15 Inovatívne trendy v marketingu regionálnych produktov   

  (Ing. Jitka Štenclová, Kariérne centrum Masarykovej univerzity v Brne, manažérka 

  marketingu) 

16.30-17.15 Exkurzie na koziu farmu v Šošůvke (www.sedlakkozy.cz ) 

17.30-18.30 Exkurzie do múzea v Senetářove, príprava jedál vo vidieckej piecke, ochutnávka 

  miestnych špecialít (www.senetarov.cz/muzeum.php ) 

http://www.zamek-krtiny.cz/
http://www.mas-moravsky-kras.cz/karsticum-/
http://www.krasko.info/
http://www.sedlakkozy.cz/
http://www.senetarov.cz/muzeum.php


 
 
 

 
 

19.00-20.00 Večera, Zámok Křtiny 

20.00  Spoločenský večer zo živou hudbou a prezentáciou miestnych produktov z území 

  partnerov, diskusia, zdieľanie dobré praxe 

 

27. september 2017 

8.00-9.00 Raňajky 

9.30-10.15 Pálenica Rudice (www.palenicerudice.cz )  

10.45-11.30 Pštrosia farma s. r. o., Doubravice nad Svitavou (www.pstrosifarmadoubravice.cz 

12.00-12.45 Exkurzia do Mliekarne Otinoves s. r. o. (www.mot.cz ),  

13.00-14.00 Obed v reštaurácii Griltour, Protivanov 

14.30-16.30 Punkevná jaskyňa a priepasť Macocha (vstupné 180 Kč za prehliadku a 80 Kč za 

lanovku nie je v cene exkurzie) 

16.45  Odchod na Myjavu 

19.00  Príchod na Myjavu 

 

Informácie pre účastníkov: Účasť na akcii je pro subjekty z území MAS Moravský kras z.s. a a 

území projektových partnerov bez poplatku. Pri väčšom počte záujemcov budú uprednostnení 

poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu a producenti alebo výrobcovia regionálnych produktov. 

Na akciu sa môžete prihlásiť e-mailom, osobne či telefonicky najneskôr do 21. septembra 2017  

na nesledujúcich kontaktoch: 

1. Kopaničiarsky región – MAS, Nám. M.R.Štefánika 560/4, 907 01 Myjava  

2. Ing. Kováčová Miriama, 0917 240 098, kopaniciarskyregion@mail.telekom.sk  

3. Mgr. Peter Nemček, 0905 219 239, peter.nemcek@mail.t-com.sk      

 

http://www.palenicerudice.cz/
http://www.pstrosifarmadoubravice.cz/
mailto:kopaniciarskyregion@mail.telekom.sk
mailto:peter.nemcek@mail.t-com.sk

