Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nysą serdecznie zaprasza
na forum dyskusyjne

Tradycyjne produkty regionalne
Z Jablonca przez Jiřetín do Małego Rohozca
w poniedziałek 28. 05. 2018 od 8:15 (spotkanie przed Eurocentrum)
Program:
08:30 -

Odjazd autobusu spod Eurocentrum w Jabloncu nad Nysą

09:00 - 10:00

Wizyta w DETOA Albrechtice sp. z o.o., Jiřetín pod Bukovou, w firmie zajmującej się
tradycyjną produkcją zabawek drewnianych. Przedstawienie sukcesów firmy działającej od
1908 r., zwiedzanie produkcji. Obecnie fabryka jest w Czechach największym i najstarszym
producentem drewnianych zabawek, elementów gier planszowych, drewnianych
koralików, a także elementów mechanicznych i klawiatury pianin oraz fortepianów. Wizyta
w sklepie firmowym. Poczęstunek.

10:15 – 11:30

TENEO 3000 sp.z o.o., Smržovka - wykład, krótkie spojrzenie na produkcję złączy
elektronicznych, komponentów, wiązek kabli, łączników elektrycznych o wysokiej
wytrzymałości mechanicznej i solidności, które stosuje się w bardzo wymagających
warunkach eksploatacyjnych i klimatycznych. Znajdują one zastosowanie głównie w
górnictwie, transporcie, a także technice wojskowej i lotnictwie.

12:00 - 13:00

LUCID sp z o.o., Jablonec nad Nysą - wyjątkowe zwiedzanie procesu produkcji czołowego
producenta elementów metalowych dla przemysłu jubilerskiego i motoryzacyjnego. Cały
asortyment, który rozdzielony jest do siedmiu różnych grup, oparty jest na technologii
tłoczenia metali. Specjalnością firmy jest produkcja dewocjonaliów, przedmiotów
religijnych, artykułów promocyjnych, medali pamiątkowych, komponentów do ozdób
choinkowych i elementów żyrandoli.

13:15 - 14:00

Restauracja Zlatý Lev Jablonec n. N. - obiad w przyjemnym otoczeniu restauracji
znajdującej się w historycznym centrum Jablonca nad Nisou.

14:30 - 16:00

BROWAR ROHOZEC, S.A. - wycieczka do miejsca produkcji popularnego piwa Czeskiego
Raju, browaru roku 2017, zapoznanie się z całym kompleksem firmy i technologią
produkcji, degustacja.

Forum dyskusyjne dla firm produkujących produkty regionalne (i sprzedawców) i działających w branży turystycznej,
przedstawicieli centrów informacji turystycznej w LK i polskiego pogranicza, dla przedstawicieli muzeów i sektora publicznego,
przedstawicieli gmin i szerszej publiczności wyraźnie zainteresowanej tym tematem. We wszystkich odwiedzanych miejscach, w
sklepach firmowych, będzie można kupić produkty regionalne.

Powrót do Jablonca nad Nysą zaplanowany jest na 16:30. Potwierdzenie udziału na info@ohkjablonec.cz.
Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

