Seznam členských výhod
Členové Společnosti Národního muzea, z. s. vedle volného vstupu do všech
expozic Národního muzea v České republice mají nárok i na slevy
v některých pražských nakladatelstvích a knihkupectvích, a to vždy
po předložení členské legitimace Společnosti Národního muzea.

Nakladatelství ARGO
poskytuje slevu 20% na knihy v sídle nakladatelství
Milíčova 13, Praha 3
tel. 222 781 601
e-mail: argo@argo.cz, www.argo.cz
Prodejní doba: 9–16 hod.
Požadovaný titul je třeba si předem telefonicky zamluvit z důvodu malé
skladové kapacity v sídle nakladatelství.
Nakladatelství Brána
poskytuje slevu 30% na knihy v sídle nakladatelství
Jankovcova 18/938, Praha 7
tel. 220 191 313
e-mail: info@brana−knihy.cz, www.brana-knihy.cz
Požadovaný titul je třeba si předem telefonicky zamluvit z důvodu malé
skladové kapacity v sídle nakladatelství.
Nakladatelství Granit
poskytuje slevu 20% ve svém sídle
Novorossijská 16, Praha 10
tel. 271 752 381
e-mail: obchod@granit-publishing.cz, www.granit-publishing.cz

Nakladatelství Lidové noviny
poskytuje slevu 10 % ve Vinohradském knihkupectví
Jana Masaryka 58, Praha 2 – Vinohrady
tel. 224 250 365
e-mail: knihkupectvi@nln.cz, www.nln.cz
Prodejní doba: po–pá 8.30–18 hod.
Nakladatelství Libri
poskytuje slevu 20 % ve svém sídle
Neklanova 109/27, Praha 2
tel. 252 541 632, 776 608 919
e-mail: libri@libri.cz, www.libri.cz
Prodejní doba: po, út, čt, pá 9–15 hod., st 9–17 hod.
Nakladatelství Kalich
poskytuje slevu 20 % na veškerou produkci
Jungmannova 9, Praha 1 – Nové Město
tel. 224 947 505
e-mail: kalich@ekalich.cz, www.ekalich.cz
Prodejní doba: po–pá 9–18 hod.
Nakladatelství Portál
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci:
Prodejna Jindřišská 30, Praha 1 – Nové Město
tel. 224 213 415
e-mail: knpraha@portal.cz, www.portal.cz
Prodejní doba: po–pá 9–18 hod.
Prodejna Klapkova 2, Praha 8 – Kobylisy,
tel. 283 028 203, e-mail: obchod@portal.cz
Prodejní doba: po–pá 9–17 hod.

Nakladatelství Karolinum
poskytuje slevu 10 % na vlastní produkci
Celetná 18, Praha 1 – Staré Město
tel. 224 491 448
www.knihkupectvikarolinum.cz
Na e-shopu knihkupectví je možné získat 15 % slevu na produkci
nakladatelství Karolinum a 10 % slevu na produkci ostatních nakladatelství.
Prodejní doba: po–pá 9–19 hod., so–ne 11–17 hod.
Nakladatelství Olympia
Havlíčkovo náměstí 2, Praha 3, 130 00
tel: 721 014 343, 233 089 998
e-mail: sklad@iolympia.cz, olysklad@volny.cz
Prodejní doba: po–pá 8–16 hod. Po telefonické domluvě i o víkendech.
Slevový kód pro členy: SNM
(platí pro emailové objednávky a internetový obchod)
Poskytuje slevu 35 % na veškerou produkci nakladatelství kromě titulů,
které jsou ve výprodeji nebo titulů, které pouze distribuuje. Pokud budete
osobně nakupovat v sídle nakladatelství, je třeba předložit členskou
legitimaci, následně Vám bude poskytnuta 35 % sleva.

