
Zápis ze setkání marketingové skupiny Jizerek 

 

Setkání marketingové skupiny proběhlo dne 22. 2. 2022 od 10:30 v budově IQLANDIA.  

Účastníci: Regina Fučíková (Jablonecko), Monika Filová (Liberecko), Kateřina Preusslerová 

a Marcela Přichystalová (Tanvaldsko), Petr Bažant (SKI Bižu s. r. o.), Veronika Koprnická 

(Frýdlantsko)  

 

Marketingový plán Jizerek  

V prvním čtvrtletí děláme tyto aktivity: 

• Trhací mapy technických památek  

• Obecný leták Jizerek – ČJ, AJ, NJ, PL  

• Facebook – každý měsíc soutěž „Poznáte mě“ z technické památky v Jizerkách a 

k tomu soutěž o vstupenky nebo ceny  

• Instatrip běžky – 10+1 správného běžkaře – ve spolupráci s JIZERSKÁ o. p. s.  

• Od roku 2023 zpoplatnění brožur, s čímž souhlasí jak Valné shromáždění tak i členové 

marketingové skupiny, teď je otázka co se zpoplatní a jestli neudělat balíčky (noviny, 

brožury + mapy).  

• V otázce jsou exkurze na letní sezónu, bude se ještě řešit. 

• Natáčí se video o rodině Riedelů ve spojení se zimou a na jaře se budou natáčet 

Liebigové.  

• V letošním roce mají výročí 120. let ZUBAČKA a 130. let ŠTĚPÁNKA – zohledníme 

v našich plánech včetně novin  

Setkání informačních center se uskuteční dne 7. 4. 2022.  

PROSBA – pokud máte nějakou akci, nebo téma, které byste přes nás chtěli propagovat 

budeme moc rádi a poprosila bych Vás, jestli by to šlo zasílat do 20. dne v měsíci na 

měsíc následující. 

WEB 

Co nejdříve vytvoříme zadání nového webu na doméně www.visitjizerky.cz a nebude už na 

systému as4u a datového skladu. Jednoduchý přehledný web, který bude takovým 

rozcestníkem na města/obce a turistické cíle a jejich weby. Aktualizace bude pouze na nás 

v regionu – tedy já. Nebudu chtít po IC dvojí aktualizaci.  

JIZERSKOHORSKÉ BUČINY 

Probíhají jednání s resortem životního prostředí a resortem cestovního ruchu společně s LESY 

ČR, AOPK/CHKO Jizerské hory, my a dotčené obce. Turistický region je koordinátorem 

aktivit v území.  

 

Veletrhy CR 

http://www.visitjizerky.cz/


• MTT Wroclaw – 4. -. 6. 3. 2022 – materiály v PL od JBC A LBC 

• FOR BIKES – 25. – 27. 3. 2022 – materiály od regionů zaměřené na cykloturistiku 

prosím připravit do 21. 3. 2022, poté si je vyzednu. Po celé tři dny budu na stánku D. 

Merenusová. 

• EUROREGION TOUR 2022 – 1. – 2. 4. 2022 – kromě Liberce a Jablonce, kdo chce 

vzít materiály prosím o připravení do 28. 3. 2022, poté vyzvednu.    

• Konventa Löbau – 23. – 24. 4. 2022 – prosím o materiály v NJ do 18. 3. 2022, poté 

zase vyzvednu. Kdyby mi někdo chtěl pomoci a na jeden den jet, vůbec se nebudu 

zlobit.  

• Český den ve Wroclawi – 28. 5. 2022 – prosím o materiály v PL do 23. 5. 2022, poté 

vyzvednu.  

 

Novinky z Křišťálového údolí na rok 2022 

Akce 2022 

• Velikonoce – 9. – 10. 4. 2022 

• Crystal Valley Week Liberec – 23. – 28. 8. 2022 – novinka, celé Křišťálové údolí na 

jednom místě, oslovení nových cílových skupin; součástí budou přehlídky, přednášky, 

instalace, prodej výrobků, Pecha Kucha, a další  

• Víkend Křišťálového údolí – 12. – 13. 11. 2022 

• Vánoce v Křišťálovém údolí – 10. – 11. 12. 2022 

• V rámci předsednictví ČR v EU bude vyrobeno 27 párů sklenic z Křišťálového údolí a 

putovní výstava začne 16. 6. 2022. 

 


