
• katalog certifi kovaných výrobků na daný rok,

• noviny Doma v Železných horách, 

• roční stolní kalendář,

• čtvrtletník ve spolupráci s ARZ o certifi kovaných  

  producentech,

• článek na daný měsíc – informace o aktuální 

  lokální produkci, akcích a lidech

• kalendář akcí – seznam akcí na daný měsíc 

  (v normálních časech).

Neklidná doba posledních měsíců si vyžádala 

vytvořit nástroje pro podporu dle aktuálních tren-

dů. Cílem je ještě více propojit a tím zefektivnit stá-

vající i nové aktivity na více úrovních. 

Na sklonku roku 2020 vznikl ve spolupráci s Kraj-

skou hospodářskou komorou CR-market. Jedná se 

o tématické newslettery s aktuální nabídkou lo-

kální produkce pro zvýšení přímého odbytu.

Typy na výlety, co je nového v regio-

nu i u našich lokálních producentů sdílíme 

na sociálních sítích. Facebook, Instagram 

a Pinterest bude s vámi i v přírodě. To je ta 

nejlepší kombinace! 

Sledovat nás můžete kdykoli, i třeba při pro-

cházce zasněženou krajinou Sečské přehrady.

Tým Železnohorského regionu

MAS Železnohorský regi-

on vstupuje rokem 2021 do 

dalšího patnáctiletéhého ob-

dobí. Od loňského podzimu se 

MASka pyšní novým logotypem. 

Všechno se vyvíjí a pokrok nezastaví-

me. Původní logo už vyšumnělo a bylo potřeba 

jej nahradit jasnějším sdělením otevřenosti, pro-

pojenosti a spolupráce v duchu motta „Region 

o lidech a pro lidi“. Barevnost vychází z původního 

logotypu a symbolizuje přírodní bohatství našeho 

regionu. 

Základní a stěžejní informace najdete vždy na 

ofi ciálním webu MAS ŽR. Marketingový servis 

k vám proudí pomocí materiálů, které vydáváme 

v tištěné i elektronické verzi:

Únor 2021

Únorová pozvánka bude trochu netradiční než ty, které vám běžně přinášíme. Chceme vás po-

zvat do online prostoru, kam jsme se vzhledem ke změnám ve společnosti přesunuli i my. Informace 

o aktivitách, které stabilně vytváříme a o novinkách vám chceme zprostředkovávat dle aktuálních 

trendů doby.  www.facebook.com/zeleznohorskyregion www.instagram.com/zeleznohorskyregion cz.pinterest.com/zeleznohorskyregion/_saved/


