ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Smaczna Jura – edycja 2017
Szanowni Państwo
Jurajska Organizacja Turystyczna proponuje Państwu udział w IV edycji projektu pn.
„Smaczna Jura”. Celem projektu jest popularyzacja i promocja, wyróżnionych znakiem i
certyfikatem „Smaczna Jura” miejsc, gdzie sprzedawane są najlepsze potrawy jurajskie, oparte na
własnych lub starych recepturach, związanych z kuchnią regionu Jury Krakowsko- Częstochowskiej.
Zakres projektu obejmuje:





wydanie i dystrybucję mapy w nakładzie 5 tys. egz. Mapa promować będzie certyfikowane
potrawy regionalne oznaczone znakiem „Smaczna Jura”,
promocję projektu na serwisie JOT oraz na specjalnie dedykowanym profilu na facebooku,
oznakowanie
miejsc
objętych
projektem
stosownym
certyfikatem i
tabliczką informacyjną (tabliczkę otrzymają nowe obiekty na szlaku),
promocja podczas krajowych i zagranicznych targów turystycznych oraz imprez
plenerowych.

Jurajska Organizacja Turystyczna finansuje, ze środków własnych, realizację projektu. Dzięki temu
możemy Państwu zaproponować udział w tym projekcie na bardzo preferencyjnych warunkach.
Dla członków Jurajskiej Organizacji Turystycznej udział w projekcie jest bezpłatny, o ile posiada
opłaconą składkę członkowską JOT za rok ubiegły.
Koszt udziału w IV edycji projektu dla podmiotów nie będących członkiem JOT wynosi:
 Certyfikacja i przyznanie znaku oraz reklama na obu stronach mapy – 300 zł netto (w
ramach opłaty: 200 egzemplarzy mapy, certyfikat, tabliczka, reklama w internecie).
 Moduł reklamowy na 2 stronie mapy – 100 zł netto (w ramach opłaty: 100 egzemplarzy
mapy)
 Wpis teleadresowy na 2 stronie mapy – 50 zł netto (w ramach opłaty: 50 egzemplarzy
mapy)
Uczestnik projektu jest również zobowiązany do przekazania opisu i zdjęcia zgłoszonej potrawy,
oraz loga i danych teleadresowych lokalu w którym potrawa jest dostępna.
Zgłoszenia prosimy kierować do biura Jurajskiej Organizacji Turystycznej, mail:
biuro@jurajska.org.pl tel. 326724331 w terminie do 20 luty 2017
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Mapa kulinarna „Smaczna Jura”
Mapa zostanie wydana w formacie A3, dwustronna, w formie ulotki. Dodatkowo mapa wystawiana
będzie na stoisku promocyjnym JOT podczas targów turystycznych oraz imprez plenerowych.
Reklama na 1 stronie dotyczy tylko partnerów, którzy oferują regionalną potrawę firmowaną
znakiem „Smaczna Jura” I obejmuje:
- moduł z treścią reklamową partnera
- krótki opis potrawy, zdjęcie potrawy, projekt reklamy
- zaznaczenia partnera na mapie
Reklama na 2 stronie dotyczy pozostałych partnerów i obejmuje:
- moduł z treścią reklamową partnera
- wpis teleadresowy
Serwis internetowy JOT
Każdy z partnerów projektu, który otrzymał znak „Smaczna Jura” promowany będzie bezpłatnie na
specjalnie utworzonej podstronie pn. „Smaczna Jura – kulinarny szlak” na stronie JOT. Dodatkowo
na facebooku prezentowane są ciekawostki, konkursy i akcje promocyjne partnera.
Certyfikat i tabliczka „Smaczna Jura”
Stosowny certyfikat otrzymuje każdy z partnerów, który otrzymał znak „Smaczna Jura”. Tabliczkę
otrzymają nowo przyłączone do szlaku podmioty.

Zgłoszenia prosimy kierować do biura Jurajskiej Organizacji Turystycznej, mail:
biuro@jurajska.org.pl tel. 326724331 w terminie do 20 luty 2017.
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