REDAKČNÍ PLÁN PNEU REVUE 2018
1/2018
termín distribuce: 5.3.2018

Trvalé pravidelné rubriky
Forum
(Editorial, S úsměvem, Napsali jiní,
Foto vydání, Co právě dělám, Vze-

stupy a pády, Čísla vydání, Z našich
on-line diskuzí, Názorně, 5 na str. 5)

Autobyznys
Rozhovor čísla

dočasné pravidelné rubriky
4x Nástrahy velkoměsta – České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc,
Ústí nad Labem – na návštěvě u vás,
jací jsou u vás zákazníci, jaké mají povědomí o pneumatikách a požadavky
při jejich nákupu.

4x Rošambo – nevšední pohled na
náš obor očima inkognito dopisovatele.

4x Servisní technika – rozhovory ze
světa servisní techniky, vývoj technologií, trhu, změny ve struktuře poptávky, změny preferencí apod.

IT v pneuservisu – Jaká je nabídka
SW pro pneuservisy na trhu? Co
v praxi skutečně používáte? Co by
bylo dobré v oblasti IT k provozu
pneuservisu používat?

Mýtus o hloubce dezénu, mýtus
o zimních pneumatikách, aneb Co
všechno lze zpochybnit? Pouhé provokace, nebo začátek nového trendu?

Pneu pro SUV

Auto / pneuservisní technika

obecná TémaTa vydání
ELT – pneumatiky „na konci životnosti“ jsou na začátku roku 2018
předmětem vášnivých diskuzí. Kdo je
kdo v systému, o co tu vlastně jde?
A mnoho dalšího

produkTová TémaTa vydání
Produktové novinky jaro 2018 –
osobní a LUV pneu

REDAKČNÍ PLÁN PNEU REVUE 2018
2/2018
termín distribuce: 4.6.2018

Trvalé pravidelné rubriky
Forum
(Editorial, S úsměvem, Napsali jiní,
Foto vydání, Co právě dělám, Vze-

stupy a pády, Čísla vydání, Z našich
on-line diskuzí, Názorně, 5 na str. 5)

Autobyznys
Rozhovor čísla

dočasné pravidelné rubriky
4x Nástrahy velkoměsta – České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc,
Ústí nad Labem – na návštěvě u vás,
jací jsou u vás zákazníci, jaké mají povědomí o pneumatikách a požadavky
při jejich nákupu.

4x Rošambo – nevšední pohled na
náš obor očima inkognito dopisovatele.

4x Servisní technika – rozhovory ze
světa servisní techniky, vývoj technologií, trhu, změny ve struktuře poptávky, změny preferencí apod.

Pneuservis a jeho místo na trhu
práce. Jak si hledat a udržet pracovní
sílu?

Nákladní pneumatiky a protektory –
analýza tržní situace

obecná TémaTa vydání
Koexistence e-shopů a pneuservisů
– existuje naděje na spolupráci? Kdo
vymyslí funkční model?

produkTová TémaTa vydání
Nákladní pneumatiky a protektory
2018 – přehled novinek

Auto / pneuservisní technika

REDAKČNÍ PLÁN PNEU REVUE 2018
3/2018
termín distribuce: 3.9.2018

Trvalé pravidelné rubriky
Forum
(Editorial, S úsměvem, Napsali jiní,
Foto vydání, Co právě dělám, Vze-

stupy a pády, Čísla vydání, Z našich
on-line diskuzí, Názorně, 5 na str. 5)

Autobyznys
Rozhovor čísla

dočasné pravidelné rubriky
4x Nástrahy velkoměsta – České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc,
Ústí nad Labem – na návštěvě u vás,
jací jsou u vás zákazníci, jaké mají povědomí o pneumatikách a požadavky
při jejich nákupu.

4x Rošambo – nevšední pohled na
náš obor očima inkognito dopisovatele.

4x Servisní technika – rozhovory ze
světa servisní techniky, vývoj technologií, trhu, změny ve struktuře poptávky, změny preferencí apod.

Design vs. Funkce – kdo, jak a proč
navrhuje design pneumatiky? Je
nutné, aby se také líbila? Rozum vs.
emoce.

Aktivity zahraničních velkoobchodů
na českém trhu, zkušenosti českých
pneuservisů. Je jejich nabídka atraktivní?

obecná TémaTa vydání
Ceny pneumatik - Jak řídí distribuci
a cenotvorbu svých produktů výrobci? Jaké jsou jejich ekonomické
zájmy? A jak si rozumí se zájmy dalších distributorů?

Car dealer a pneuservis – jak silný je
to kanál? Jak to vidí výrobci, velkoobchody i tradiční pneuservisy?

produkTová TémaTa vydání
Zimní pneumatiky 2017 – osobní
a LUV pneumatiky

Zimní pneu pro SUV

Auto / pneuservisní technika

REDAKČNÍ PLÁN PNEU REVUE 2018
4/2018
termín distribuce: 3.12.2018

Trvalé pravidelné rubriky
Forum
(Editorial, S úsměvem, Napsali jiní,
Foto vydání, Co právě dělám, Vze-

stupy a pády, Čísla vydání, Z našich
on-line diskuzí, Názorně, 5 na str. 5)

Autobyznys
Rozhovor čísla

dočasné pravidelné rubriky
4x Nástrahy velkoměsta – České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc,
Ústí nad Labem – na návštěvě u vás,
jací jsou u vás zákazníci, jaké mají povědomí o pneumatikách a požadavky
při jejich nákupu.

4x Rošambo – nevšední pohled na
náš obor očima inkognito dopisovatele.

4x Servisní technika – rozhovory ze
světa servisní techniky, vývoj technologií, trhu, změny ve struktuře poptávky, změny preferencí apod.

Ohlédnutí – technologické změny ve
výrobě pneumatik, rozdíl mezi prémiovou dnes a před 10 lety.

Vývoj trhu protektorů – co přinesl
rok 2018?

oTr/em pneumatiky

auto / pneuservisní technika

obecná TémaTa vydání
Budget vs. Premium – Poměr ceny
a výkonu. Názory výrobce, dovozce,
prodejce a uživatele.

produkTová TémaTa vydání
Traktorové pneumatiky

