
  
 

 
 

Info portál pro snadn ější marketing biopotravin 
 

www.bio-info.cz 
 
Věříme, že potenciál rozvoje českého trhu s biopotravinami je obrovský. Chceme na pomáhat podnikatel ům 
všech velikostí s marketingem a propagací jejich pr odukt ů a služeb a zlepšovat tak nabídku a dostupnost 
biopotravin pro české zákazníky.   
 
Poslání 
Bio-info je internetový informační portál, jehož posláním je pomáhat rozvoji a růstu trhu s biopotravinami v České 
republice. Bio-info poskytuje nezávislé fórum pro výměnu praktických informací, myšlenek a zkušeností, které 
pomáhají udržovat trvalý růst produkce, výroby a prodeje biopotravin v České republice. Bio-info vyzdvihuje a 
oslavuje dosažené úspěchy a inovace v oblasti bioproduktů v České republice.  
 
Kdo za Bio-info stojí 
Informační portál Bio-info provozuje Mgr. Tomáš Václavík. Portál Bio-info navázal na více než 5 let vydávaný e-
magazín Bio Obchod. Bio Obchod se stal zásadním zdrojem informací a dat o trhu s bioprodukty jak pro 
podnikatele, tak pro novináře a odbornou veřejnost.  
Tom Václavík řídí poradenskou agenturu Green marketing, která poskytuje služby marketingového poradenství pro 
ekologické zemědělce a výrobce, distributory a prodejce biopotravin.  
Tom je prezident mezinárodní Asociace prodejen biopotravin (Organic Retailers Association, www.o-r-a.org). 
Působí také jako předseda Sekce pro biopotraviny při Potravinářské komoře ČR (www.foodnet.cz).   
Agentura Green marketing poskytuje pravidelně informace pro řadu médií, například Český rozhlas, Českou 
televizi, většinu deníků, Moderní obchod, Regal, Marketing&Media, Výběr, BioFach Magazine, Organic-
Research.com, Bio-Markt.info, Organic-market.info, Bio Handel a Organic Monitor.  
Od roku 2002 zajišťuje Tom Václavík každý rok organizaci a propagaci soutěže „Česká biopotravina roku “ 
(www.biopotravinaroku.cz) a od roku 2005 koordinaci propagační kampaně „Září-měsíc biopotravin“ 
(www.mesicbiopotravin.cz).   
 
Služby a produkty 
Bio-info, www.bio-info.cz, je specializovaný informační internetový portál, zaměřený na segment biopotravin a 
dalších ekologických produktů – biokosmetiky, biotextilu a ekodrogerie.  
Bio-info poskytuje přesné informace, aktuální zprávy z oboru, novinky o společnostech působících na trhu, výsledky 
spotřebitelských průzkumů i vědeckých výzkumů.   
Bio-info své čtenáře vzdělává, aktuálně a fundovaně informuje o dění v bio oboru v České republice i v zahraničí, 
přináší inspiraci, vědomosti, data a informace nezbytné pro správná podnikatelská a manažerská rozhodnutí. 
Zaměřuje se na celý dodavatelský řetězec, tedy od produkce až po maloobchod a gastronomii.  
 
Komu je ur čen? 
Služby a produkty Bio-info jsou určeny primárně producentům, výrobcům a obchodníkům s biopotravinami a 
bioprodukty, sekundárně také novinářům, komunikačním agenturám, pedagogům a studentům, výzkumníkům a 
pracovníkům státní správy. V neposlední řadě mohou zajímavé informace z portálu čerpat také spotřebitelé.  
 

Bio-info  informuje 
Bio-info funguje jako zpravodajský server a zveřejňuje nejnovější novinky z oboru biopotravin a dalších bioproduktů. 
Zprávy jsou jednak vytvářeny vlastním týmem redaktorů a jednak sbírány z nejrůznějších domácích i zahraničních 
zdrojů, jako jsou mezinárodní tiskové agentury, zpravodajské web servery, zahraniční noviny a časopisy, odborné 
publikace a tiskové zprávy.  
Bio-info nabízí mimo jiného:  
− Zprávy : aktuální zprávy z domácí i zahraniční bio scény, výzkumu a politiky, vyhledávání podle klíčových slov 

nebo v kategoriích 
− aktuální informace ze všech „bio“ oborů: kosmetiky, textilu, drogerie 
− tisíce zpráv a článků od roku 2003  
− veškeré kontakty v oboru ekologického zemědělství a trhu s biopotravinami 
− možnost vyhledávat, srovnávat a monitorovat bio produkty a služby na trhu 
− Tiskové zprávy  vydávané společnostmi k aktuálnímu dění na trhu 
− Téma měsíce : se zaměřuje na to, co je „horké“ a přináší obsáhlý soubor informací a názorů 
− Osobnost m ěsíce : rozhovory s výjimečnými lidmi  



− Biopotraviny v gastronomii : rubrika, představující novinky z oboru s velikým potenciálem, podniky, kde se vaří 
z bioproduktů 

− Cenový monitor : aktuální informace o vývoji cen na maloobchodním i velkoobchodním trhu s biopotravinami a 
bioprodukty 

− Zpravodaj Bio-info : jednou za měsíc elektronický zpravodaj s tím nejzajímavějším za uplynulé období 
− Kalendá ř akcí : aktualizovaný seznam konferencí, veletrhů a vzdělávacích seminářů 

 
Bio-info  pomáhá s obchodem 

Bio-info má ambici stát se mostem, spojujícím celý dodavatelský řetězec biopotravin. Pomůže tak překonat velký 
problém současného trhu, kde obchodníci a výrobci často nevědí o nabídkách českých bioproduktů a musejí 
nakupovat v zahraničí. Budeme pomáhat nalézat příležitosti na trhu a podporovat české firmy k naplnění domácí 
poptávky.   
Bio-info nabízí mimo jiného:  

- Seznamy : pravidelně aktualizované seznamy produktů včetně EAN kódů a možnosti hodnocení, členěné do 
kategorií 

- Biopotraviny,  
- Bioprodukty z farem 
- Suroviny a výrobky pro výrobce biopotravin 
- Kosmetika 
- Textil 
- Drogerie  

tak firem 
- Ekologičtí zemědělci 
- Výrobci biopotravin 
- Velkoobchody a distributoři 
- Dovozci 
- Maloobchodníci 
- Restaurace 
- Internetové obchody 
- Exportéři 

- BIO tržišt ě: obchodní platforma pro vaše nabídky a poptávky. Zde můžete získat zákazníky nebo 
dodavatele produktů i služeb v oblasti bio.  

- Novinky na trhu : platforma pro představení a propagaci vašich novinek obchodním partnerům a 
spotřebitelům  

 
Bio-info  vzdělává 

Naším cílem je vytvořit místo, kde najdete vše potřebné pro vlastní vzdělávání. Od polní produkce až po umístění 
zboží na regál. Kromě toho bude Bio-Info na podporu rozvoje sektoru bioproduktů zveřejňovat různé studie, analýzy 
a poskytovat marketingové poradenství. Také studenti uvítají množství praktických informací a dat pro svoje 
studium.  
Bio-info nabízí mimo jiného:  

- Bio akademie : on-line vzdělávací kurzy a informační brožury, od produkce až po marketing 
- výzkumy ukazující výhody ekologického zemědělství a biopotravin na zdraví, životní prostředí a bezpečnost 

potravin   
- spotřebitelské výzkumy a analýzy, výstupy z konferencí a odkazy na probíhající výzkumy 
- Burza témat pro diplomové a disertační práce studentů - propojení akademické půdy s praxí 
- zákony a právní předpisy: kompletní národní i mezinárodní právní předpisy pro produkci, zpracování a 

obchod s produkty ekologického zemědělství. 
- Poradenské a konzultační služby 
- Cool links : odkazy na ty nejlepší weby v ČR i zahraničí  
 

Bio-info  propaguje  
Pomáháme rozvoji sektoru biopotravin nabídkou cílené on-line inzerce. Bio-info dává inzerentům ideální možnost 
informovat a ovlivnit nákupní rozhodování nákupčích odpovědných za biopotraviny obchodních řetězců a majitelů 
specializovaných prodejen zdravé výživy a biopotravin v České republice. Inzercí na portálu Bio-Info oslovíte 
majitele, vedoucí prodejen a zaměstnance stovek bioprodejen a prodejen zdravé výživy, vedoucí manažery a 
nákupčí v maloobchodních řetězcích, marketingové manažery výrobců biopotravin, novináře a řadu dalších 
odborníků a podnikatelů v oboru bio produktů, kteří portál pravidelně sledují.  
Bio-info nabízí mimo jiného:  

- On-line inzerce : bannery, PR články, bannery ve Zpravodaji Bio-Info, Ankety a řada dalších možností.  
- Marketingové kampaně s přidanou hodnotou 



 
Bio-info  spojuje 

Informační portál Bio-info vytváří spojující most mezi zemědělci, výrobci a obchodníky a mezi odborníky navzájem, 
s cílem napomáhat vzájemnému poznání a spolupráci českých firem při produkci, výrobě a marketingu českých 
biopotravin.   
Bio-info nabízí mimo jiného:  

- poskytuje průkopnický portál pro „všechno bio“ 
- pohodlí dostupnosti všech důležitých informací a dat na jednom místě kdykoli, kdekoli a zdarma 
- prostřednictvím Seznamů nabízí možnost vyhledávání všech relevantních firem podnikajících v daném 

oboru 
- prostřednictvím BIO tržišt ě spojuje nabídky s poptávkami 
- prostřednictvím Diskusního fóra  umožňuje on-line setkávání nad nejrůznějšími tématy 
- díky BIO karié ře nabízí velmi levný způsob jak vyhledávat pracovní příležitosti nebo inzerovat volná místa 

ve všech oborech souvisejících s bioprodukty 
- poskytuje odkazy a kontakty na všechny relevantní instituce, organizace a web stránky 

 
Proč internetový portál? 
V České republice je zatím nedostatečně vytvořený dodavatelský řetězec pro biopotraviny. Potravináři a 
maloobchodníci nevědí, kdo, kde, které bioprodukty a za kolik nabízí. Zemědělci často pro svoji produkci marně 
hledají odbyt. Mezi jednotlivými články dodavatelského řetězce neprobíhá otevřená a soustavná komunikace. 
Všechny vyjmenované důvody vedou k tomu, že značná část (více než 60 %) v České republice spotřebovaných 
biopotravin pochází ze zahraničí.  
Aby se nabídková strana trhu s biopotravinami mohla rozvíjet stejně rychle a úspěšně jako strana poptávková, je 
potřeba pro stávající i potenciální podnikatele vytvořit dostatečně transparentní prostředí.  
Trh s bioprodukty má v České republice ohromný potenciál k růstu. Zemědělci, zpracovatelé, výrobci i obchodníci 
s biopotravinami však potřebují aktuální informace, data a rady, aby rostoucímu tempu trhu stačili. Bio-info byl 
vytvořen, aby tyto potřeby naplňoval.  
 
Potřeby aktér ů trhu 
Výrobcům biopotravin schází informace, vzdělávání a poradenství. Chybí jim ale také platforma, prostřednictvím 
které by mohli nabídnout své výrobky obchodním partnerům a komunikovat s nimi. Chybí jim prostředek k získávání 
informací o novinkách na trhu, partnerech, nových výrobcích, surovinách, službách a trendech.   
Maloobchodníci a velkoobchodníci také postrádají místo, kde by získávali pravidelné, aktuální, fundované a 
přehledné informace o nabídce, spotřebitelských trendech a nových možnostech zvyšování prodeje biopotravin. 
Zájem obchodních řetězců o biopotraviny trvale roste a s tím roste i jejich potřeba informací o potenciálních 
dodavatelích. Dodavatelé ale nemají platformu, přes kterou by mohli efektivně s nákupčími komunikovat. Obdobná 
situace je i u specializovaného maloobchodu, v gastronomii a hromadném stravování.  
 
Výhody pro všechny 
Internetový portál Bio-info nabízí všem pohodlí dos tupnosti d ůležitých informací a dat na jednom míst ě 
kdykoli, kdekoli a zdarma.  
Českým ekologickým zemědělcům a výrobcům biopotravin Bio-info pomůže nacházet nová domácí odbytiště pro 
jejich zboží, zejména v oblasti maloobchodu, gastronomie a veřejného stravování. Ekologickým zemědělcům zajistí 
jednoduchý a přehledný marketingový nástroj pro nabídku jejich produkce, pro potravináře a obchodníky nabídne 
přehled o dostupné nabídce produktů a jejich dodavatelích „pod jednou střechou“.  
Kromě toho nabídne podnikatelům aktuální zpravodajství a informační podporu, kterou potřebují pro své strategické 
rozhodování.  
  
   
Bio-info vydává: Mgr. Tomáš Václavík - Green marketing, IČ: 70782202,  
Vinohradská 261, 664 34 Moravské Knínice, Tel: 541 263 456 
tom@greenmarketing.cz, www.greenmarketing.cz  
 


