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Výrobci skla a bižuterie se představili na veletrhu Holiday World 2020
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Svaz výrobců skla a bižuterie představil na veletrhu cestovního ruchu a regionální turistiky Holiday
World & Region World v Praze nový produkt a webové stránky www.jablonecjewellerytour.cz.
„Jde o výsledek dlouholeté snahy vytvořit profesionální nabídku pro cestovní kanceláře i individuální
návštěvníky. Svaz nabízí půldenní a celodenní program, počínaje prohlídkou Muzea skla a bižuterie a
následnou návštěvou bižuterního centra Palace Plus, včetně nabídky zážitkových programů pro
dospělé i děti. Produkt se setkal s velkým ohlasem zahraničních cestovních operátorů, odborné i
laické veřejnosti. Stánek s předváděcími programy navštívili zástupci cestovních kanceláří a mnoho
běžných návštěvníků,"uvedl za Svaz výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček.
V letošním roce pořádá svaz několik velkých prezentačních akcí v Palace Plus a na výstavišti
jabloneckého Eurocentra. Začnou Velikonočním tvořením ve dnech 3. - 4. dubna, následuje populární
výstava Křehká krása 2020 ve dnech 6. - 9. srpna, pokračuje akcí Dílna inspirace ve dnech 18. - 21.
září a vrcholem bude akce České vánoce ve dnech 11. - 13. prosince.
Svaz je partnerem projektu České vánoce, který připravují Česká centra v Praze. Zahraniční premiéra
bude v Českých centrech ve Vídni, Sofii a Bratislavě v listopadu a prosinci 2020.
Svaz výrobců pokračuje v rozvoji svých turistických programů. V roce 2019 navštívilo bižuterní
centrum Palace Plus 20000 návštěvníků a výstavu Křehká krása 13500 návštěvníků. Cílem těchto
aktivit je zvýšit povědomí o bižuterním průmyslu a Jablonci nad Nisou jako Městu skla a bižuterie.
Svaz úzce spolupracuje s Libereckým krajem a jeho turistickou značkou Křišťálové údolí.
http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/vyrobci-skla-a-bizuterie-se-predstavili-na-veletrhuholiday-world-2020/?aktualitaId=63618
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Jablonec n. N. – Svaz výrobců skla a bižuterie představil na veletrhu cestovního ruchu a regionální
turistiky Holiday World & Region World v Praze nový produkt a webové stránky
www.jablonecjewellerytour. cz. Jde o výsledek dlouholeté snahy vytvořit profesionální nabídku pro
cestovní kanceláře i individuální návštěvníky. Svaz nabízí půldenní a celodenní program, počínaje
prohlídkou Muzea skla a bižuterie a následnou návštěvou bižuterního centra Palace Plus, včetně
nabídky zážitkových programů pro dospělé i děti.
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