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Společnost CM Trade Via s.r.o. se zabývá 
velkoobchodním a maloobchodním prode-
jem sortimentu zaměřeného na zdravý 
životní styl včetně ověřených produktů pro 
alergiky, astmatiky a ekzematiky. Působí 
jako výhradní distributor prověřených 
nadnárodních i lokálních značek pro 
Českou a Slovenskou republiku.

Zastupované značky na českém a slovenském trhu

Naše portfolio zahrnuje vysoce kvalitní čističky vzduchu 
WINIX od jihokorejského specialisty na úpravu vzduchu 
v domácnosti, tiché a úsporné odvlhčovače a ventilátory 
britské značky Meaco, designové zvlhčovače švýcarské 
značky Stylies, inhalátory od renomovaných značek Nordi-
talia a Nimo či kvalitní francouzské protiroztočové povlaky 
ProtecSom.

Zároveň jsme výrobci hypoalergenních textilních produktů. 
Mezi naše značky patří lůžkoviny StopMite, Cleany95, Ecze-
matic, SkinPro, protiroztočové povlaky Pristine a oblečení 
pro atopiky DermaProtec. Všechny nabízené produkty mají 
garantovanou kvalitu i požadovanou účinnost.

Portál a e-shop Proalergiky.cz 

Jsme provozovatelem informačního portálu Proalergiky.cz / 
Prealergikov.sk zaměřeného na odborné poradenství pro 
alergiky, astmatiky a ekzematiky. Spotřebitelům poskytuje-
me odborné informace o alergiích a pylovém zpravodajství, 
zdravotnickou poradnu, produktová doporučení a recenze. 
V současné době se v tomto segmentu řadíme mezi největší 
specialisty na českém a slovenském trhu. Díky kvalitnímu 
informačnímu servisu je náš portál často doporučován 
lékaři.

Součástí portálu je největší odborně zaměřený e-shop 
s nabídkou certifikovaných produktů zaměřených na zkva-
litnění života osob trpícími alergiemi, astmatem nebo 
ekzémy. V rámci zákaznického servisu nabízíme online 
a telefonickou podporu. Vybrané produkty je možné fyzicky 
vyzkoušet a přímo zakoupit v našem firemním showroomu.
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Založení společnosti Cyril & Metoděj, s.r.o zaměřené na služby v oblasti marketingové komunikace.

Start projektu ProAlergiky, který se z malého katalogového zásilkového obchodu časem stal největším 
českým internetovým portálem a e-shopem se zaměřením na řešení alergií, astmatu a ekzému.
Vyvinuta značka oblečení DermaProtec pro specifické potřeby ekzematické pokožky.

Spuštění slovenského e-shopu PreAlergikov.

Získání výhradní velkoobchodní distribuce pro čističky a zvlhčovače vzduchu korejské značky Winix a 
francouzských protiroztočových povlaků ProtecSom, pro ČR a SR.

Získání výhradní velkoobchodní distribuce pro značku Stylies pro ČR a SR.

Vstup do skupiny Vendeavour.

Změna názvu společnosti na CM Trade Via.
Získání velkoobchodního zastoupení značek NordItalia a Nimo.
Společnost vstoupila do Asociace pro elektronickou komunikaci APEK.
Získání značky České Kvality APEK Certifikovaný obchod.

Naše aktivita

Již více než deset let si držíme prvenství mezi prodejci a distributory ověřených produktů pro alergiky. Dnes jsme 
největším specialistou na trhu se zaměřením na alergie, astma a atopický ekzém. Naše práce doplňuje odbornou 
léčbu a opírá se o aktivní spolupráci s lékaři. Náš tým tvoří produktoví specialisté, redaktoři, lékaři i samotní spotřebi-
telé.

V současné době rozšiřujeme portfolio zastupovaných značek a produktů. Naším cílem je zvýšit prodeje v B2B díky 
novým distribučním partnerům a zároveň posílit i odbornou a poradenskou činnost firmy. Rovněž chystáme spuštěni 
odborného portálu a e-shopu na novém SW řešení včetně slovenské mutace, abychom zajistili jeho dynamičtější 
rozvoj.
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2022 Vstup do skupiny A-DAX Invest.


