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Setkání 3K Platformy dne 19.června 2020 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
1/ Úprava marketingového plánu 2020  
 
Z důvodu opatření v souvislosti s COVID 19 a s omezením akcí a aktivit byl ředitelkou spolku 

předložen upravený marketingový plán na rok 2020.  

 
2/ Rozvoj produktu Pivní stezka 
 
Na základě jednání s podnikateli zapojenými do pivní stezky vznikl plán rozvoje produktu pro 
následující období cca 2 – 3 let. Plnění programu se bude odvíjet od situace na trhu a možnosti 
čerpání vhodných dotačních prostředků 
 
Pro rok 2021 a dál se budeme cílit mj. na polský trh. Vznikne polská verze Mapy pivní stezky, polská 
verze webové prezentace, uspořádá se jeden insta trip či press trip, dále se uspořádá pro členy a 
partnery fam trip. Pivní stezka se rovněž otevře veřejnosti komentovanými prohlídkami částí trasy 
s návštěvou pivovarů a degustace. Celkem bude v létě a na podzim 2020 uspořádáno 5 prohlídek.   

 
3/ Ediční plán 2020 
 
Předložen ediční plán na rok 2020. Kromě klasických tištěných materiálů je v návrhu i zpracování PDF 
formátů, které budou vytištěny buď v následujícím období, či poskytnuty členům a partnerům pouze 
v PDF formě. 
Graficky budou zpracovány tak, aby tisk na klasických tiskárnách běžně dostupných nebyl 
komplikovaný či nákladný. 
 
 
4/ Různé 
 

- 21.8. otevření rozhledny na Luži –  
- První prodejní artikl – Trička – nabídka do TIC – první zájem (Nový Bor) 
- Inspirace a motivace pro TIC neprodávat/ nenabízet produkty z plastu a pod, ale pouze 

lokální 
- Lednice Pivní stezky  
- ATUR – DMO se přihlásilo do Asociace turistických regionů,  
- Doba Postkovidová – příležitost změnit koncept; příležitost tlačit na kvalitu; mystery 

shopping – TIC  
- Vstupenka Crystal Valley – zapojení sklářů, benefit pro okolní podniky a podnikatele; DMO se 

zapojí jak do propagace, tak se ředitelka DMO osobně seznámí s produktem Vstupenka 
formou mystery shopping. 

 
 

 


