
Vážení obchodní přátelé,

měsíčník BIO – pro trvale udržitelný život se v roce 2014 stane plnoletým,
zahájí totiž 18. ročník. Stále držíme na 4000 čtenářů. Přináší informace pro
spotřebitele, ekozemědělce, a také pro obchodníky. 

Domníváme se, že byste mohli měsíčník odebírat pro sebe, své za-
městnance či další své zákazníky, pokud jeho odběrateli ještě nejste.

Vychovali jsme tisíce spotřebitelů ztotožněných s filozofií ekologické pro-
dukce potravin. Přejeme si spolu s Vámi, aby věděli, že nákupem bioprodukce
podporují především rozvoj venkova a šetrný vztah ke krajině, v níž budou žít
naše děti a vnuci.

BIO je jediným časopisem, který se v České republice systematicky věnu-
je propagaci domácích biopotravin i propagaci drobných prodejců a zpravo-
dajství o dění v tomto oboru. Víme, že je nespočet internetových stránek, které
propagují totéž. Ovšem ne všichni Vaši zákazníci internet ovládají.

BERTE TYTO VÝDAJE PŘEDEVŠÍM JAKO NÁKLADY NA CELOROČNÍ
PROPAGACI SVÉHO OBCHODU A PODPORU VYCHÁZENÍ TISKOVINY.

BIO můžete svým zákazníkům prodávat a získat tak efekt z nabízeného
rabatu, nebo nabídnout zdarma k většímu nákupu a finance berte jako ná-
klady vynaložené na vyšší informovanost zákazníků, která se vám vrátí v po-
době jejich zvýšeného zájmu o biopotraviny. Předložte jim recepty pro
Vaření či informace o kvalitě potravin a o důležitosti rozmanitosti přírody.

Těšíme se na dobrou spolupráci i v roce 2014 při další (papírové) pro-
pagaci zdravé výživy a biopotravin mezi Vašimi zákazníky a našimi čtenáři.
Vydržte, prosím, ještě. Přispívejte svými názory, zkušenostmi, informace-
mi o akcích, které navíc pořádáte, rádi je otiskneme. 

Časopis vychází z čistého nadšení pro tento obor.

Miroslava Vohralíková, 
šéfredaktorka Bio

V Hradci Králové  leden 2014

výtisků/měs.      Kč/výt. s DPH Kč/rok
1 po 25 Kč 290
2-4 po 22 Kč za výtisk
5 (+1 zdarma) 19 Kč

výtisků/měs.      Kč za výtisk 
10 17 s DPH           
15 a více 17  s DPH 

+ vizitka prodejny v Bio 

Cena 1 ks BIO v roce 2014 25 Kč

Cena v prodejně závisí na rozhodnutí majitele (tržba redakce 

z výtisku je kolem 1 Kč). Ozvěte se nám, pokud chtete něco v odběru změnit.

Poskytujeme velké množstevní slevy:

FAKTURACE PŘI ODBĚRU (CENY S DPH)

Čtvrtletně 10 výt./měs. =  557 Kč        15 výt. =  776 Kč        20 výt. = 990 Kč 
Při včasném uhrazení, příště 1 ks Bio navíc.

Faktura čtvrtletně v únoru, květnu, srpnu a v listopadu. 
Nečerpáme pro sebe žádnou grantovou podporu, protože nevyhovujeme regulím,

proto nemůžeme jít s cenou níže.

CO VÁM NABÍZÍ REDAKCE JAKO BONUS
při objednávce 20 výtisků a více měsíčně

� Na požádání pošleme více výtisků časopisu BIO zdarma, 
jestliže budete pořádat nějakou ochutnávkovou akci apod.

� Zveřejníme adresu Vaší prodejny též na webu časopisu Bio
a zveřejníme fotografie interiéru Vaší prodejny v Bio zdarma!

OSTATNÍM MENŠÍM ODBĚRATELŮM NABÍZÍME
� Při objednávce méně kusů Bio zařadíme jednou za rok 

adresu Vaší prodejny do mapy bioprodejen zdarma, 
i na webu bio-mesicnik.cz.

� Vaši prodejnu zařadíme do mapy bioprodejen na měsíc, 
který si budete přát – při odběru 15 výtisků Bio (330 
+21% DPH).

� Redakce a vydavatelství Vám zajistí levnou přípravu
a tisk letáčků, receptářů, kalendáříků... podle přání.

� Redakce a vydavatelství Vám zajistí propagační videoreportáž
z Vašeho obchodu (v ceně od 500 Kč za minutu hotového produktu, 
na portálu YOUTUBE - www.youtube/ekotvcz).

BIO měsíčník pro trvale udržitelný život
RReeddaakkccee  aa  vvyyddaavvaatteell::  vvhh  pprreessss
Jungmannova 1403, 500 02 Hradec Králové
tel.+fax: 608 476 828 (Vodafone)

e-mail: vhpress1@seznam.cz
bio.noviny@tiscali.cz

šéfredaktor: PhDr. Miroslava Vohralíková
www.bio-mesicnik.cz



Údaje pro zveřejnění v MAPĚ BIOPRODEJEN
(případné změny můžete během roku hlásit telefonicky 608 476 828, 

e-mailem: vhpress1@seznam.cz nebo bio.noviny@tiscali.cz)

Název prodejny: ...................................................................

sortiment: .............................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Ulice: ...................................................................................

Město: ..................................................................................

telefon: .................................................................................

Fakturační adresa: ..............................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Pro potřeby fakturace uved’te 

IČ: .......................................... DIČ:...................................
razítko a podpis

Volíme následující způsob odběru BIO 
a prezentace naší prodejny:

ZVEŘEJNĚNÍ V MAPĚ BIOPRODEJEN + 15 A VÍCE KUSŮ BIO ZA CENU

(S DPH 14%):

�� měsíčně po zveřejnění 340 Kč (při 20 výt./měs)

���� čtvrtletně 990 Kč (při 20 výt./měs)

���� čtvrtletně 776 Kč (při 15 výt./měs)

���� čtvrtletně 557 Kč (při 10 výt./měs)

����Jiný počet výtisků měsíčně: ............................

����Úhrada fakturou ����Úhrada složenkou

Pokud objednáváte poprvé, 
zašlete prosím na adresu či e-mailem: 

Redakce BIO - vh press

Jungmannova 1403/18 
500 02 Hradec Králové 2

OBJEDNÁVKA
INFORMACE PODLE RUBRIK OBJEDN`VKY ZA�LETE NA vhpress1@seznam.cz


