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Zavolejte nám: +420 596 425 593
Zašlete nám e-mail: ventobohemia@ventobohemia.cz
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Provozujeme 
vlastní e-shop s širokým 
sortimentem, současně 

zásobujeme naše obchodní 
partnery po celé České 
republice i na Slovensku 

vlastní dopravou. 

Jsme 
zavedená 

firma, na trhu 
působíme 
od roku 
1998.

Velkoobchod Vento Bohemia spol. s r. o. se zabývá prodejem
DROGISTICKÉHO A KOSMETICKÉHO ZBOŽÍ.

VENTO BOHEMIA

Kvalitní česká 
kosmetika přímo 
od výrobce
„Kvalitní kosmetika je ever-
green,“ říkají majitelé hor-
nosušské Vento Bohemia. 
„Přednost kvalitě před niž-
ší cenou dnes dává při koupi 
kosmetiky a drogerie stále ví-
ce i český trh a český zákaz-
ník. Tohoto směru, tedy důrazu 
na kvalitu, se již dlouhá léta dr-
žíme také v naší firmě,“ vysvět-
luje jeden z majitelů společ-
nosti Ladislav Audy, jehož firma 
zaměřená na výrobu, prodej 
a distribuci drogistického a kos-
metického zboží působí na tr-
hu již více než 20 let.

V počátcích se společ-
nost zaměřovala vý-
hradně na distribuci 
zahraničních výrobků, 

postupem času však majitelé při-
šli s myšlenkou vlastních výrobků 
a pustili se do vlastní výroby. Dnes 

už svým bohatým sortimen-
tem zásobuje společnost do-
mácnosti po celé České i Sloven-
ské republice. 

ČISTÝ DŮM
V současné době vyrábí firma Ven-

to Bohemia několik produktových 

s televizním seriálem, 
je spjata s čistotou 
v domácnosti,“ říká 
s úsměvem spoluma-

jitelka Pavla Delongová 
a dodává: „Bez nadsázky 

mohu říct, že naším ,dok-
torem‘ dokážou lidé vyčistit 

opravdu celý dům – od koupe-
len po nejzapadlejší půdní okén-

ko.“ Řada Dr. House zahrnuje nejen 
úklidové přípravky, ale také prací pro-
středky, osvěžovače vzduchu a pomůc-
ky od ochranných rukavic přes mopy 
až po úklidové textilie.

PEČLIVĚ VYBRANÝ 
SORTIMENT

Díky postupnému rozšiřování je 
dnes v rámci svých značek (Me Too, 
Beauty line, Dr. House) společnost Ven-
to Bohemia schopna nabídnout širo-
kou škálu kvalitních českých výrobků. 
To ale neznamená, že by se přestala 

věnovat své předcho-
zí činnosti. Stále 

nabízí širokou 
škálu peč-

livě vy-
braných 
výrob-
ků do-
davate-
lů z celé 

Evropy 
– od jed-

notlivých 
kosmetic-

kých příprav-
ků, licencovaných 

výrobků pro děti, 
kde každá princez-
na najde svou El-
su a malý závoďák 

Bleska McQueena, 
až po dárkové kazety pro kteroukoliv 
věkovou skupinu.

Široký sortiment 
všech výrobků je dodá-

ván nejen do maloobchodních 
sítí, ale je také dostupný na e-sho-

pu společnosti, kde jsou objednáv-
ky vyřizovány do 24 hodin.

Nakupovat můžete na 
eshop.ventobohemia.cz.

řad kosmetických 
a drogistických 
výrobků. „Jednou 
ze stěžejních produkto-
vých řad společnosti je značka Dr. Hou-
se, která ale nemá nic společného 

KOMERČNÍ PREZENTACE


