
 

 

Neomezená správa a administrace dotazníků za 100 Kč/rok - jen 
pro knihovny! 

 

Připravili jsme pro vás ve spolupráci s Národní knihovnou, KISKem a společností Survio 
neodolatelnou nabídku: 

• Každá knihovna v ČR může užívat Diamond účet s 99% slevou, tedy za 100 Kč ročně místo 
běžných 9 996 Kč. 

• Účet umožňuje vytvořit knihovně neomezené množství dotazníků a sesbírat neomezené 
množství odpovědí od respondentů. 

• Samozřejmostí je uživatelská podpora, využití šablon pro knihovny, vložení vlastního loga nebo 
generování podrobných reportů v PDF. 

• Rádi vám také poskytneme metodickou podporu při tvorbě vlastního dotazníku - stačí napsat 
na vyzkumy@knihovna.cz. 

 

Pro koho je nabídka určena? 

Nabídku může využít jakákoliv knihovna. Stačí jen při registraci napsat slevový kód:  

vyzkumyknihovnacz 

Podmínkou je, že výzkumy realizované pod zlevněným účtem se budou týkat pouze činností knihovny. 
Jiné háčky v tom nehledejte. 

 

Jak nabídky využít? 

Je to jednoduché a stačí vám podniknout pár kroků: 

1. Vytvořte si účet na Survio.com. Využijte pro to ideálně svůj pracovní (knihovní) mail. 
2. Zvolte variantu Diamond na rok a platbu převodem. 
3. Vložte kód slevového kupónu. 
4. Survio vám upraví cenu objednávky. Může chvilku trvat, než vám přijde mail s potvrzením, ale 

nebudete čekat dlouho. 
5. Jakmile zaplatíte sníženou částku, můžete začít využívat svůj účet pro výzkumy.  

Sleva 
99 % 
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