VÁNOČNÍ TRHY Velká Bíteš a VYSOČINA – regionální produkt

®

Předvánoční čas je časem zvyků a tradic, ale také časem nákupů a shonu.
Proto

další

propagační

akce

výrobků
®

„VYSOČINA regionální produkt “

a

produktů

nesoucí

značku

probíhala na prvních Vánočních

trzích ve Velké Bíteši konaných od 3. do 5. prosince 2010. Agentura ZERA,
o.s. se i přes nepřízeň počasí účastnila 5.12.
U

stánku

certifikovaných

výrobků

ochutnávka, většinu zboží bylo

byla

připravena

ukázka

a

možno i zakoupit. Ochutnávali se

Tasovské placky, pivo Rebel a Chotěboské pivo a ráno pečené svatební
koláčky a vánočka z Jeřábkovi pekárny sídlící přímo ve Velké Bíteši. Ke
všem výrobkům byly připraveny propagační a informační materiály. Další
informace o jednotlivých výrobcích a jejich zpracovatelích a o celém
systému regionální certifikace poskytovali naši pracovníci.
V expozici byly zastoupeni:
•

Občanské sdružení Benediktus a jejich keramické výrobky,
výrobky z ovčí vlny, smalty a voskové svíce.

•

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. –
výrobky bytového textilu.

•

Miloslav Dvořák – skleněné šperky, svícny a mísy tvořené
metodou fushing.

•

Eva Kadrnožková – ručně vyráběná bižuterie.

•

Zdeněk Kittler – univerzální substrát.

•

M+M Blanka Mudrová – textilní doplňky z kůže.

•

Michell – Michaela Převrátilová – ručně vyráběné šperky.

•

Pavel Tasovský, umělecký kovář – kované výrobky.

•

Pašková Jana – šperky z vinutých perel.

•

Čihalová Hana – ručně malované hedvábí.

•

Lenka Malátová – paličkované výrobky.

•

Jeřábkova pekárna.

•

Filip liška – český med a medovina.

•

Jiří bula – med.

•

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. – Havlíčkobrodské pivo
a pivo Rebel.

•

Pivovar Chotěboř, s.r.o.

Tato aktivita byla součástí projektu „Regionální produkt“ z Fondu malých
projektů Vysočina – Dolní Rakousko, jenž je zaměřen na zviditelnění
značky VYSOČINA – regionální produkt®.

Další plánované akce tohoto

projektu, na kterých budeme propagovat certifikované výrobky jsou:
1. 12. 2010 – 2.1. 2011

Vánoční trhy Praha, Staroměstské nám.

11.12. 2010

Vánoční Biojarmark Náměšť nad Oslavou

Další informace o regionální certifikaci a certifikovaných výrobcích, popř. o
projektu Regionální produkt naleznete na www.zeraagency.eu.
Simona Budařová
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou
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Popis obrázků:
1. Stánek regionální certifikace;
2. Detail stánku;
3. Přípravy na dětské vystoupení;
4. Označení stánku;

