Střechařská mapa
Nový internetový projekt pro jednodušší orientaci ve světě
střech, fasád a izolací, určený pro profesionály i laiky

Všechny podstatné informace z oboru na jednom místě
- jednoduché, intuitívní vyhledávání
- ověřené firmy
- profesionální řemeslníci v místě, kde potřebujete
- v yhledávání materiálů podle potřeby,
výrobce i místa prodeje
- nejde o e-shop
- odborné články z časopisu Střechy-Fasády-Izolace
- aktuální informace

www.strecharska-mapa.cz
Speciální nabídka pro předplatitele časopisu Střechy-Fasády-Izolace:
- Čtenáři, kteří si objednají celoroční předplatné
tištěného časopisu (760 Kč), získávají navíc
zdarma plnou elektronickou verzi včetně archivu
a přednostní zápis v 10 kategoriích na Střechařské
mapě ZDARMA na jeden rok

- Čtenáři, kteří si objednají celoroční předplatné
elektronického časopisu (390 Kč), získávají plnou
elektronickou verzi včetně archivu a zápis
ve 3 kategoriích na Střechařské mapě ZDARMA
na jeden rok (umístění za přednostním zápisem)

… jako první získáte všechny důležité informace z oboru a my Vám budeme pomáhat získávat zákazníky!

Předplatné 2017
Časopis pro profesionály v oboru pláště budov
JAK SI MŮŽETE ČASOPISY OBJEDNAT?
v České republice:
- telefonicky: NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o.
Barbara Kretová, tel.: +420 599 529 754
- poštou: NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o.
Prokopa Velikého 30, 703 00 Ostrava-Vítkovice
- elektronicky: www.mise.cz
- email: predplatne@mise.cz
- pokud jste byli předplatiteli v minulém roce, dostanete poštou zálohovou fakturu
na předplatné automaticky

Vychází

ve Slovenské republice - jednotlivé objednávky:
MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a. s.
Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava
Tel.: 0800 188 826
E-mail: info@ipredplatne.sk, objednavky@ipredplatne.sk
www.ipredplatne.sk

10x ročně

Cena jednoho výtisku

95 Kč

4,50 €

Celoroční předplatné

780 Kč

37 €

Studenti*

390 Kč

17 €

ve Slovenské republice - hromadné objednávky (cechy, kluby):
- telefonicky: MISE MÉDIA, s.r.o.
Barbara Kretová, tel.: +420 599 529 754
- poštou: MISE MÉDIA, s.r.o.
Prokopa Velikého 30, 703 00 Ostrava-Vítkovice
- elektronicky: www.mise.cz
- email: predplatne@mise.cz

590 Kč

26 €

JAK MŮŽETE PŘEDPLATNÉ UHRADIT?

Hromadná objednávka**
(cechy, komory, asociace, sdružení apod.)

Speciální zakladač na celý ročník
(Není součástí předplatného,
ale můžete si objednat samostatně)

180 Kč

8€

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ
Elektronický výtisk 1 ks***

39 Kč

1,7 €

Celoroční elektronické předplatné***

390 Kč

17 €

* Celoroční předplatné bez nároku na dárky, k objednávce prosím přiložte potvrzení o studiu.
** Podmínkou je platba fakturou najednou za všechny členy.
*** Platí při objednávkách na www.floowie.com

v České republice:
- úhradou zálohové faktury, kterou Vám na vyžádání zašleme
Zálohovou fakturu můžete uhradit:
- převodem na účet
- vkladem na účet
- složenkou typu C, kterou si vyzvednete na poště
Po zaplacení obdržíte do 15dnů daňový doklad
ve Slovenské republice:
- úhradou zálohové faktury, kterou Vám na vyžádání zašleme
Zálohovou fakturu můžete uhradit:
- převodem na účet
- vkladem na účet
Po zaplacení obdržíte do 15dnů daňový doklad

Objednávám roční předplatné časopisu Střechy-Fasády-Izolace (ročník 2017)
Firma (fakturační adresa): 															
												 PSČ: 			
Jméno, příjmení, titul (kdo objednává) 													
Adresa pro doručování (není-li shodná s fakturační adresou objednatele) 										
												 PSČ: 			
Přeji si poslat: Složenku ❏		

Fakturu ❏

v případě faktury Vaše IČ: 				 DIČ: 				

tel.: 				 fax: 				 email: 								
Jsem student ❏ (nutno přiložit potvrzení o studiu)		

Hromadná objednávka ❏

Souhlasím, aby firmy NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., a MISE MÉDIA, s.r.o., zpracovávaly výše uvedené údaje ve své databázi
a s jejich použitím k marketingovým účelům až do písemného odvolání, v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Osobní údaje
budou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 480/2004 Sb. a nebudou poskytnuty třetím osobám.

						
razítko / podpis

