JABLONEC N.N.: Svaz výrobců láká turisty za sklem a bižuterií
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Svaz výrobců skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravil ve spolupráci s místním muzeem balíček
služeb pro turisty - Do Jablonce za sklem a bižuterií. Určen je pro skupiny návštěvníků, které zavede
nejen do zdejšího muzea, ale umožní jim podívat se přímo do výroby a také do největší prodejny
bižuterie v Evropě - Palace Plus. U příležitosti slavnostního otevření prodejny to novinářům řekl
předseda svazu Pavel Kopáček.
Jablonecký svaz sdružuje šest desítek firem s 2500 zaměstnanci ze zhruba stovky bižuterních
výrobců, které v regionu působí. Jen některé mohou ale turisty pustit do výroby. "Podařilo se nám
domluvit exkurze do firem jako jsou G&B beads, Fagos, Liglass nebo Rautis," doplnila ředitelka
jabloneckého muzea skla a bižuterie Milada Valečková. Zájemci tak mají možnost vidět, jak se
vyrábějí mačkané skleněné perle, lampové perle nebo perle foukané. Často jsou překvapeni, jak
náročná je výroba a jak vysoký podíl ruční práce se za tradiční jabloneckou bižuterií skrývá.
Ukázky některých tradičních postupů mohou vidět i návštěvníci centra skla a bižuterie Palace Plus
(OBSÁHLOU FOTOREPORTÁŽ JSME PŘINESLI ZDE), který je s plochou 700 metrů čtverečních
největším obchodem svého druhu v Evropě. Nabízí produkci 30 regionálních bižuterních výrobců
včetně Preciosy, ale také užitkové a dekorační sklo ze skláren v Novém Boru a Poděbradech nebo
tradiční skleněné vánoční ozdoby. "Je tu zhruba 3500 druhů bižuterie a stále přibývají novinky, na své
si přijde běžný zákazník, ale nakoupit tu mohou i obchodníci," řekla ČTK manažerka prodejního centra
Irena Bulířová.
Jablonecká prodejna bižuterie byla původně určena hlavně jako vzorkovna pro sjednávání kontraktů
se zákazníky, postupně se z ní ale stala vyhledávaná turistická atrakce. Nabízí také mnoho
polotovarů. Součástí centra je kreativní dílna, kde mohou návštěvníci pod dohledem zkušených
pracovnic tvořit vlastní šperky. "Chceme pořádat i výtvarné kurzy nebo třeba besedy s návrháři a
výtvarníky o módních trendech," dodala Bulířová. Po Novém roce chce spustit i internetový obchod.
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