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Zápis ze setkání držitelů značky POLABÍ – regionální produkt a partnerů projektu
23. ledna 2014 od 16:00 do 18:00 hodin, Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách
Program:

1) Přivítání a vzájemné představení
2) Shrnutí pětiletého období značení regionálních výrobků
3) Plánované aktivity a akce pro rok 2014
4) Prodej výrobků
* vitríny
* e-shop na portálu venkovská tržnice
5) Informace národní koordinátorky ARZ
6) Diskuze
7) Od 18:15 prohlídka renesančního zámku v Radimi – pro zájemce
http://www.zamek-radim.eu/

Ad1)
Vzájemné představení všech přítomných
Ad2)
Základní informace o značce
Zavedení v roce 2008 registrací na úřadu průmyslového vlastnictví
Únor 2009 první setkání certifikační komise
Říjen 2013 desáté zasedání komise
Dosud posouzeno 63 žádostí, schváleno 59 z nich
3 výrobci přešli k Zápraží (Říčansko), 3 nepožádali o prodloužení
K dnešnímu dni registrujeme 53 certifikovaných výrobků či skupin výrobků
Projekty na podporu značky
2011 projekt KÚ SK:
o katalog výrobků, noviny Doma v Polabí, letáky Čj a Aj/Nj, plachty na označení
prodejního místa
2011 - 2013 projektu PRV Za poklady venkova:
o mobiliář (dřevěné stánky, velkoprostorový stan, pivní sety), plachty
o katalog prezentace produktů, prodejní místa, povídka o řemeslu
o prezentace na webových stránkách MAS Podlipansko, ARZ, Venkovská tržnice, Za
poklady venkova
o prodejní vitríny (Pečky kancelář MAS, Pečky městská knihovna, Sadská KIC, Kouřim
TIC, Lesní ateliér Kuba v Kersku a TIC Nymburk)
Průřez aktivitami na podporu výrobců
Prezentace na veletrzích a akcích v letech 2009 – 2013
Regiontour Brno, Regiony Lysá n. Labem, Holiday World Praha, ZŽ České Budějovice,
Kampský krajáč, Podlipanské country, Černokostelecké vykulení a vysmolení, Má vlast na
Vyšehradě, Čarodějnice na Ladronce, Nebovidská tvrz, Adventní slavnosti v Pečkách, aj
Festivaly řemesel Za poklady venkova 2012-2013:
o MAS Krajina srdce – Opařany 8/2012, Chotoviny 12/2012, Dražice a Borotín 3/2013
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o LAG Karhuseutu Finsko - mezinárodní festival řemeslníků + festival kovářů 5/2013 (Br.
Kuba)
o MAS Říčansko – Stránčice 10/2012, Říčany 5/2013
o Kaunas District Litva - mezinárodní festival řemeslníků (M. Holub)
o MAS Podlipansko - Pečky 6/2012 a Nebovidy 6/2013 (výrobci z Litvy)
o MAS Zálabí - Dobšice 6/2012 a 6/2013
Ad3)
Plánované aktivity pro rok 2014 a další
5/2014 Černokostelecké vysmolení
6/2014 Jede, jede mašinka Pečky (7.6.2014)
6/2014 Nebovidská tvrz (21.6.2014)
7/2014 Setkání Lhot a Lehot z ČR a SR (4.– 6.7.2014)
8/2014 Země živitelka České Budějovice
9/2014 Černokostelecké vykulení
8(9)/2014 Festival řemesel v Kouřimi
12/2014 Adventní slavnosti v Pečkách a další akce
Do roku 2016 se uskuteční na území MAS Podlipansko festivaly v Kouřimi (2014),
v Kostelci n. Č. l. (2015) a v Sadské (2016)
Ad4)
Prodej výrobků, vitríny a e-shop na portálu venkovská tržnice
Vitríny:
Pečky kancelář MAS, Pečky městská knihovna, Sadská KIC, Kouřim TIC, Lesní ateliér
Kuba v Kersku
Další prodejní místa: TIC Nymburk, TIC Poděbrady, Dobrovické muzeum, Ovocné
sady Bříství
E-shop je určen pro zprostředkování prodeje a nákupu zboží. Obchod probíhá přímo
mezi nakupujícím a prodávajícím (mimo MAS)
Značení výrobků
Varianty značení výrobků:
Plnobarevné samolepky o průměru 1.9 cm a 2,9 cm
Plnobarevné visačky ve dvojím barevném provedení
Samonamáčecí razítko černobílé
Vložení loga do vlastní etikety (barevné i černobílé)
Další možné způsoby značení:
Textilní bannery, web výrobců, vložení loga na vizitku, označení prodejního místa,
označení stánků, polep auta aj.
Ad5)
Informace národní koordinátorky (ARZ) Asociace regionálních značek
Značka je součástí ARZ. Do systému značení se od roku 2004 zapojilo již 24 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 a Krušnohoří.
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Ad 6)
Diskuze
K prodeji výrobků, na prodejních akcích, kde výrobci nestačí sami prodej pokrýt, využít
někoho z pracovního úřadu. K této činnosti se přihlásila paní Teclová – držitelka certifikátu za
přírodní kosmetiku, která je v současné době na mateřské dovolené.
Na prodejních akcích je vhodnější účast dvou, přičemž jeden ukazuje výrobu, případě učí
výrobu a druhý prodává.
Často se opakuje požadavek na ZVÝŠENÍ PRESTIŽE ZNAČKY. Kromě větší propagace a
informovanosti ze strany koordinátora a partnerů projektu je zapotřebí dbát na pečlivé
označování všech výrobků logem POLABÍ, tak aby se značka dostala lidem více do povědomí.
Návrh na využití knihoven na propagaci značky (již jedná K Čadilová).
IC Český Brod – ověřit fungování a případně navázat spolupráci v propagaci a prodeji.
Informaci o pořádaných akcí si budou výrobci zasílat navzájem, v ideálním případě o tom
budou informovat koordinátorku Iv. Minaříkovou, která následně rozešle pozvánku všem
ostatním.
Každý měsíc připraví Iv. Minaříková jeden rozhovor s certifikovaným výrobcem. Rozhovor
následně zveřejníme, kde se zadaří. Pokud máte ověřené kontakty na novináře, kteří stojí o
články, prosím pošlete je na vandrovani@podlipansko.cz.
Pokud napadne kohokoliv z Vás další způsob propagace či činnosti informujte mne prosím.
Ad7)
Závěr, prohlídka zámku v Radimi

Zapsala Iv. Minaříková
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