
8:30 – 9:00  Registrace + welcome drink

I. BLOK  9:00–11:15    
 9:00–9:10 Zahájení miniveletrhu (JUDr. Jaroslav Švehla, starosta Cvikova) 
 9:10–9:40 Cestovní ruch z pohledu Libereckého kraje (Mgr. Eva Hornová, Krajský úřad LK) 
 9:45–10:25 Lužické hory jako destinace (Mgr. Jana Nastoupilová, Svazek obcí  Novoborska)   
 10:25–10:45 Marketingový plán 2019 + produkt Lužická pivní stezka (Bc. Marie Kárová, DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.) 
 10:45–11:15    CzechTourism (Bc. Soňa Machová, Česká centrála cestovního ruchu)

11:15 – 11:30   Coffee break

II. BLOK  11:30–12:45
Co se děje v Lužických horách?  
Blok krátkých prezentací poskytovatelů služeb v cestovním ruchu. Délka 5 minut na prezentaci. Téma: představení svého subjektu 
nebo produktu z Lužických hor a okolí, sdělení novinek nebo nabídka na spolupráci v regionu. Své příspěvky přihlašujte do 5.3.2019 
přes přihlašovací formulář nebo na emailu marie.karova@luzihory.cz. K dispozici bude dataprojektor.  Kapacita max. 12 příspěvků.

12:45–13:45  Oběd

III. BLOK  13:45–18:00
13:45–14:15  Lužické hory v přeshraničním a celorepublikovém kontextu (Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje)

14:15–14:45   Fenomén sklářství na Novoborsku a jeho potenciál v cestovním ruchu (David Ševčík, AJETO LASVIT Lindava)

14:45–15:15 Učíme se a spolupracujeme se sousedy (Ing. Jiří Rak, České Švýcarsko o.p.s.)

15:15–15:45 Republika nekončí u patníku aneb Jak se dělá Malevil Cup a lužické cyklotraily (Radek Patrák, Pakli Sport–Malevil Cup)

15:45–16:15 Online marketing a jak s ním pracovat v cestovním ruchu 

16:15–16:30  Novinky z Lužických hor (Jan Šmíd, Ski Polevsko, Nortico) 

16:30–...  Diskuze a dotazy

16:30–17:45 Veletrh produktů z Lužických hor na stáncích + coffee break
Své produkty, výrobky nebo subjekty z Lužických hor a okolí můžete prezentovat v rámci miniveletrhu na stáncích. 
K dispozici bude stůl a židle e el. zástrčka. Přihlašování probíhá přes elektronický formulář. V případě speciálních 
požadavků nás kontaktujte na emailu marie.karova@luzihory.cz. 

17:45–18:00  Závěr a výstupy akce

18:30–...   Neformální posezení účastníků miniveletrhu + Networking  (konzumace není zahrnuta v ceně registračního poplatku)

 

PROGRAM:

Pivovar Cvikov
Pivovarská 405,
471 54 Cvikov
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DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.
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