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PØEDSTAVUJEME FIRMU BEN  TECHNICKÁ LITERATURA

BEN  technická literatura
vekerá technická a poèítaèová literatura
pod jednou støechou

http://www.ben.cz

Nakladatelství BEN  technická literatura se vìnuje
vydávání pøevánì poèítaèové a elektrotechnické literatury. Nakladatelství je souèástí
stejnojmenné firmy, která se
zabývá prodejem a distribucí
vekeré technické a poèítaèové literatury, je v poslední
dobì vyla. Dále pak prodejem a distribucí zejména èeských titulù na CD ROM
a softwaru. Pøehledy dostupné literatury  Edièní plány,
jsou vydávány nìkolikrát roènì a slouí zároveò jako objednávkové katalogy. Celková
nabídka je soustøedìna do nìkolika specializovaných prodejen po celé Èeské republice.

Jak reklamní slogan øíká, jsme v podstatì
rájem technikù, nebo ná obchodní
sortiment se den ode dne rozrùstá.
Co ve je tedy v naich prodejnách k mání?

n Poèítaèová literatura
Knihy pro poèítaèové zaèáteèníky, Windows, Mac, MS Office, komunikace, sítì, Internet a intranet, Unix, hardware,
textové editory, tabulkové procesory, DTP a grafika, databáze, programování, poèítaèové slovníky a ostatní pøíruèky
související s poèítaèovou technikou.
n Technická literatura
Elektronika a radiotechnika, katalogy souèástek, elektrotechnika, strojírenství  tabulky a pøíruèky, automotokolo
eleznice, matematika, fyzika, tepelná technika, technické
kreslení, architektura, stavitelství, kutilství a domácí práce,
odborné slovníky a dalí
n CD ROM & DVD
Pøedevím èeské tituly, encyklopedie, slovníky a lexikony,
výuka, jazyky, mapy, hry  plné verze, shareware, dìtské,
multimédia, erotika, foto CD, filmy

n Kreslicí program Visio®
Je urèen nejen pro tvorbu technické dokumentace (elektrotechnické, strojnické a stavební výkresy, vývojové digramy, organizaèní a síová schémata), ale i pro bìné kanceláøské pouití. Pomocí programu Visio vytvoøíte grafiku na
profesionální úrovni bez ohledu na vlastní zruènost.
n Dalí software
Kromì programù Visio prodáváme i programy od jiných
výrobcù jako jsou napø. Adobe, Microsoft apod. Máme s
nimi vlastní firemní zkuenosti, zejména s produkty PageMaker, Photoshop a Acrobat, které pouíváme dennì v naem nakladatelství ke tvorbì publikací (mj. to dokazují
i knihy, které vydáváme).
Vrame se k nakladatelství. Zaujímáme pøední
místo v literatuøe pro slaboproudou elektroniku.
Ostatním oborùm se také vìnujeme,
sice ji ne v takové míøe, ale uèité poèiny máme
ji za sebou. Rádi bychom vak vydali i nìjaké
pøíruèky pro silnoproudou praxi.

Hledáme stále autory, kteøí jsou fundovanými odborníky ve svém
øemesle a mají chu získané znalosti a vìdomosti zveøejnit 
dát k dispozici i ostatním. Spousta autorù byla zvyklá z døívìjích dob udìlat celou kníku na klíè, lopotila se s obrázky,
tabulkami a vím moným. Místo toho, aby se tedy autoøi zabývali konkrétní problematikou, utápìli svoji energii jinde a na
samotnou tvorbu knihy jim ji nezbývalo dostatek èasu. Díky
moderní technice, kterou pouíváme, tuto grafickou stránku vìci
udìláme my v nakladatelství, máme své kreslièe (kteøí mj. vyuívají pøedností programu Visio a nakreslí v nìm témìø cokoliv), redaktory a mistry v grafickém designu. Nae odborné
nakladatelství tak opoutìjí knihy, ve kterých se vìnujeme kadému detailu a podle toho tedy uvnitø i vnì vypadají. Øíkáme
si, e se nae knihy musejí také líbit svým vzhledem  proto
vem obálkám vìnujeme také patøiènou pozornost. Svou krásou odráejí to, co najdete uvnitø.
Jetì jste u nás nebyli?

Tak to co nejdøíve napravte! Pokud nemáte èas se u nás zastavit, vyuijte Internetu k tomu, abyste si prohlédli novinky týdne, podívali se na pøehled k danému tématu, Nemáte-li Internet, na telefonické vyádání vám poleme ná Edièní plán.
Ten poslouí stejnì dobøe vám jako i vaemu velkému èi malému potomkovi.
A pár pøíjemných slov na závìr:
Hezký den pøeje BEN.

Prodejní místa nakladatelství BEN - technická literatura:
centrála: Vìínova 5, 100 00 PRAHA 10, fax (02) 782 27 75 (pouhých 200 m od stanice metra Stranická)
zásilková sluba tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, prodejna a distribuce tel. (02) 782 02 11, 781 84 12
PRAHA 1, Jindøiská 29, tel. (02) 24 39 83 87 (v prodejním centru poèítaèové firmy ZEOS u Jindøiské vìe)
HRADEC KRÁLOVÉ, Malé námìstí 6, tel. (049) 55 11 408
PLZEÒ, sady Pìtatøicátníkù 33, tel. (019) 7323574
BRNO, Cejl 51, tel. (05) 45 24 23 53.
Internet: http://www.ben.cz, e-mail: knihy@ben.cz
SLOVENSKO: ANIMA, spol. s r. o., Tyrovo nábr. 1, 040 01 Koice, tel. (095) 6003225, e-mail: anima@dodo.sk
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