
Společnost založená v roce 1997. Jejím 
prostřednictvím disponujeme největším 
českým portálem „proalergiky.cz“, který radí 
všem, jak se vypořádat s alergiemi, astmatem, 
atopickým ekzémem a dalšími potížemi. 

Portál zároveň provozuje e-shop se zbožím, které pomáhá při 
zdravotních problémech, ať už se jedná o čističky vzduchu, inhalátory 
nebo ložní prádlo. V roce 2020 obrat společnosti dynamicky roste a 
výkonné vedení společnosti se soustřeďuje na rozvoj velkoobchodních 
aktivit a modernizaci infrastruktury společnosti. 

Majetkový podíl Vendeavour a.s. na společnosti je 100 % 
a členem skupiny je od května 2019.

Kontaktní údaje
www.cm-trade.cz
www.proalergiky.cz
www.protecsom.cz

Ředitelka společnosti
Mgr. Zuzana Blažek
+420 774 771 135
zuzana.blazek@cm-trade.cz

CM Trade Via s.r.o.
Maříkova 1899/1
Řečkovice
621 00 Brno

Jsme velkoobchodním partnerem a v případě mnoha značek 
výhradním distributorem zboží určeného alergikům, astmatikům, 
ekzematikům a zboží pro zdravý životní styl. Mezi nejvýznamnější 
partnery patří například korejský výrobce vysoce kvalitních čističek 
vzduchu Winix. 

Zároveň jsme výrobci hypoalergenních textilních produktů. 
Mezi naše značky patří StopMite, Cleany95, Eczematic, Pristine, 
DermaProtec, SkinPro a AntiMite Liner.

Všechny produkty, které podporujeme, vyrábíme a prodáváme, mají 
garantovanou kvalitu i požadovanou účinnost.

Co děláme



Společnost v číslech

získání velkoobchodního zastoupení pro čističky a zvlhčovače vzduchu značky 
Winix pro ČR a SR
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Společnost CM Trade Via s.r.o., do 30. 12. 2020 působící pod názvem Cyril & Metoděj, s.r.o., 
si drží již přes deset let prvenství mezi prodejci ověřených produktů pro alergiky. Dnes 
jsme největším specialistou na trhu s problematikou alergie, astmatu a atopického ekzému 
s následným prodejem vhodných produktů a portál ProAlergiky.cz je garantovaným zdrojem 
kvalitních a volně dostupných informací. Naše práce doplňuje odbornou léčbu a opírá 
se o aktivní spolupráci s lékaři. Vždy nás těšilo vědomí, že můžeme zákazníkovi usnadnit 
orientaci na trhu a poskytnout odborné poradenství. Působíme v České a Slovenské 
republice. Náš tým tvoří produktoví specialisté, redaktoři, lékaři i samotní spotřebitelé.

změna názvu společnosti na CM Trade Via
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založení společnosti Cyril & Metoděj zaměřené na služby v oblasti marketingové komunikace1 9 97

start projektu ProAlergiky, který se z malého katalogového zásilkového obchodu časem stal 
největším českým internetovým portálem zaměřeným na řešení alergií, astmatu a ekzému
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Ve firmě neustále rozšiřujeme portfolio nabízených značek a produktů, 
naposledy v segmentu inhalátorů a antibakteriálního povlečení. 
Dlouhodobě si udržujeme meziroční nárůsty tržeb na úrovni cca 20 %. 
Výjimkou byl rok 2020 a fúze se STROH und Soehne s.r.o, kdy se nárůst 
přiblížil 50 procentům.

Částky jsou uvedeny v tis. CZK.

* Nezahrnuje jednorázové mimořádné postakvizační náklady společnosti (2,8 mio. CZK).


