
Základní údaje
Adresa:  
www.pneurevue.cz

Kontakty
Provozovatel:
Club 91, s.r.o.
5. května 1323/9
140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 221 953, 241 409 318
Fax: +420 241 403 333
info@pneurevue.cz
www.pneurevue.cz

Administrátor:
FT Sun s.r.o.
www.ftsun.cz

On-line magazín  pro
obchod s pneumatikami,
pneuservis a aftermarket
On-line magazín pro obchod s pneumatikami, pneuservis a aftermarket
pneurevue.cz je profesionální B2B web pro všechny, kdo se zabývají pro-
dejem a servisem pneumatik a souvisejícími obory. Společně s časopi-
sem Pneu revue vytváří jedinečnou komunikační platformu odvětví. Portál
není pouhým internetovým protějškem tištěného časopisu, ale nabízí
řadu dalších funkcí, zejm. zakládání vlastních uživatelských účtů, jejich
správu a komunikaci mezi registrovanými uživateli v prostředí webu. Uži-
vatelé webu oceňují živé diskuzní fórum s možností vložení vlastních di-
skuzních témat či vkládání blogů. Pro dodavatele odvětví, zejména
výrobce pneu, dovozce, velkoobchody, dodavatele servisní techniky, sí-
ťové poskytovatele služeb a další  je určena aplikace MarketPoint, v níž
si zájemci mohou vytvořit ve vazbě na svůj uživatelský účet obchodní pro-
fil – firemní prezentaci. Tu si mohou sami spravovat, upravovat, vkládat
akční nabídky, ale také komunikovat v prostředí webu s jednotlivými uži-
vateli či jejich skupinami. MarketPoint je tak unikátním komunikačním
nástrojem mezi dodavateli a odběrateli pneuservisního odvětví. 

Samozřejmostí magazínu pneurevue.cz je bohatá informační náplň
včetně archivu od roku 2005. Dalším produktem portálu jsou elektronické
newslettery distribuované na zhruba 3000 příjemců. 

Portál nabízí bohaté možnosti obchodní prezentace, ať už formou ban-
nerů na webu či v newsletterech, PR článků či nabídek pomocí aplikace
MarketPoint.



Mediadata 2015
Rozměry a ceny bannerové reklamy na

www.pneurevue.cz

Banner Umístění Rozměr 
[px]

Cena
neexkluzivní

Cena
exkluzivní

Leaderboard
(1) horní hlavička 970 x 200 15 000 Kč 40 500 Kč

Skyscraper
(2) svislý napravo 120 x 600 13 000 Kč 35 100 Kč

Pod článkem
(3)

pod všemi
články 630 x 135 10 000 Kč 27 000 Kč

Pravý
sloupec (4)

vpravo nad
videem 180 x 180 5 000 Kč 13 500 Kč

Výpis
komentářů 

mezi příspěvky
disk. fóra 570 x 120 5 000 Kč 13 500 Kč

Komerční
pozadí pozadí webu 1997 x 1550 - 60 000 Kč

Ceny bez DPH za kalendářní měsíc nebo 30 po sobě jdoucích dnů

Možnosti reklamy v elektronických newsletterech

Druh reklamy Formát Umístění Cena za 1 NL

Banner 630 x 135 bez spec. umístění 5 000 Kč

Banner 630 x 135 volitelné umístění 7 000 Kč

Banner + PR článek 630 x 135 volitelné umístění 15 000 Kč

Ceny bez DPH 

Profil v rubrice MarketPoint

Roční paušál 3000 Kč

Cena bez DPH
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Bannery: 
Formát souboru: 
gif, animovaný gif, jpg, swf
Banner nesmí být vizuálně 
agresivní/rušivý.

Flashové bannery:
Banner musí mít v ActionScriptu
definici prokliku dle specifikace:
on(release) {
getUrl(_root.clickthru,‘_blank‘);
}
Banner musí mít pevně nastavené
pozadí (barva, obrázek...) kvůli
správnému zobrazení
v transparentním režimu.
Banner nesmí být příliš náročný na
výkon počítače (složité interaktivní
animace...).
Datové limity: 

150 kB, 100 kB, 100 kB, 75 kB

Reklamní pozadí:
- Formát souboru musí být jpg
- Pozadí obtéká webový obsah -

uprostřed obrázku s pozadím musí
zůstat prázdný prostor o šířce 980 px

Důležité sdělení doporučujeme umístit
maximálně 200 pixelů od krajů
bílého prostoru (webového obsahu).
Datový limit: 400 kB

1 2 3 4

Technické podmínky
inzerce na webu

Všeobecné podmínky inzerce
Ostatní podmínky inzerce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami
mediálních služeb společnosti Club 91, s.r.o., s účinností od 1. 1. 2015
a zveřejněnými na webových stránkách společnosti www.club91.cz


