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Síť prodejen
regionálních
produktů
VYSOČINA – regionální
produkt® je značka určená
řemeslným, zemědělským
a potravinářským
produktům. Značka
garantuje původ výrobků
z Vysočiny, jejich
jedinečnost, kvalitu
a dále, že při výrobě
nedošlo k poškození
životního prostředí
a přírody. Udělení takové
značky znamená pro
výrobek efektivní formu
reklamy a propagace.
Značení výrobků ocení
turisté, kteří si chtějí
pořídit pravý a kvalitní
suvenýr; tak i místní
obyvatelé, kteří chtějí
podpořit „své“ producenty.

Na regionální značení navazuje

Síť prodejen regionálních
produktů – jenž má zviditelnit

a podpořit prodejny a obchůdky
zaměřující se na místní produkty,
napomoci regionálním producentům
s odbytem jejich výrobků a služeb.

Kdo se může stát členem Sítě prodejen
regionálních produktů?

• prodejny zdravé výživy, potravinářské
prodejny
• prodejny dárkových předmětů
• prodejny dekorativních i užitných předmětů
• podnikové prodejny
• informační centra

Jaké jsou podmínky pro zájemce?

• doložit platné podnikatelské opravnění
• mít sídlo či provozovnu v Kraji Vysočina
• upřednostňovat místní produkty
• dosáhnout bodového hodnocení
50 bodů a současně nabízet nejméně
3 produkty certifikované značkou
VYSOČINA regionální produkt®:
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Síť prodejen
regionálních
produktů
Produkt

Specifikace

Vysočina regionální produkt

min. 3 produkty

30

Každý další produkt
(nad 3 produkty)

10

Produkty z kraje Vysočina

Produkty producentů
ze sousedících krajů

Počet bodů

Každý produkt

5

Bio potraviny

8

Ekologicky šetrný výrobek

8

Regionální potravina

7

Certifikovaný regionální produkt

5

Bio potraviny

3

Ekologicky šetrný výrobek

3

Regionální potravina

3

Proč být členem Sítě prodejen
regionálních produktů:
• získání konkurenční výhody
a zvýšení odbytu,
• zlepšení propagace a reklamy
• využít sounáležitosti s regionem
a vzájemné reklamy
• podpora Kraje Vysočina
Podrobné informace, jak získat značku naleznete
na www.vysocinaregionalniprodukt.cz a na:
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální
agentura, o.s., Podhradí 1022, 5675 71
Náměšť nad Oslavou, tel.: 568 620 070,
e-mail: info@zeraagency.eu

Dosáhujete bodového
hodnocení
50 bodů a současně
nabízíte nejméně
3 produkty
certifikované značkou
VYSOČINA regionální
produkt®?

Propagace prodejen zařazených
do Sítě prodejen regionálních
produktů:

• tiskoviny distribuované na informační
centra a partnery (články v tisku,
souhrnný leták s informacemi
o Síti a seznamem prodejen atd.)
• interaktivní webová mapa s kontakty
na jednotlivé prodejny s propojením
na turistické portály a stránky partnerů
• facebook
• mediální kampaň
• zviditelnění díky zapojení
do celonárodního značení domácích
výrobků

