
Základní údaje
Periodicita: 
čtvrtletník
Distribuce: 
předplatné a direct mailing
Cena výtisku:
139 Kč vč. DPH
Celoroční předplatné v ČR:
799 Kč vč. DPH
Celoroční předplatné v zahraničí:
35,- €
Cena elektronického vydání:
80 Kč vč. DPH

Kontakty
Vydavatel:
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

Objednávky předplatného
www.periodik.cz nebo
www.pneurevue.cz
Tel.: 800 30 03 02 (bezplatná linka)

Elektronické formáty
přístupné z www.pneurevue.cz

Specializovaný magazín 
pro obchod s pneumatikami
a aftermarket
Pneu revue™ je specializovaný magazín typu „business-to-business“
pro oblast průmyslu pneumatik, obchodu a servisu. Pokrývá všechny as-
pekty těchto oborů jak ze strany nabídky (výrobci, prodejci a poskytova-
telé služeb), tak i poptávky (zejména velkouživatelé – vozové parky).
Zabývá se i obory, které se s vývojem pneuservisní branže stávají její při-
rozenou součástí (např. rychloservis, prodej příslušenství apod.). Pneu
revue monitoruje stav a trendy odvětví v České republice a v evropském
i světovém kontextu. Již od roku 1995 let je respektovaným zdrojem in-
formací a nepřehlédnutelným komunikačním prostředkem odvětví, spo-
luvytvářejícím veřejné mínění. Jako komunikační platforma odvětví
funguje Pneu revue ruku v ruce s internetovým portálem www.pneure-
vue.cz, elektronickými newslettery a profilem na síti Facebook. 

Pneu revue spolupracuje s řadou renomovaných odborníků z tuzemska
i zahraničí. V roce 2002 Pneu revue vstoupila do společného projektu od-
větvového časopisu Šina Plus, který  vychází na Ukrajině 

Zdroj: průzkum pneurevue.cz, 2012
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Retail pneu 
(pneuservisy,

autoservisy,
on-line)

Majitelé firem a společníci

Dodavatelé
odvětví
(servisní
technika
apod.)

Velkoobchod
pneu

Výroba pneu

Zaměstnanci
servisu a obchodu

Střední 
a vyšší manažeři

Jiné

Cílové skupiny
dovozci a výrobci pneu

velkoobchody a distributoři
pneuservisy a jiné maloobch.

provozovny
poskytovatelé servisních konceptů
výrobci a prodejci ráfků
dodavatelé servisní techniky pro

pneu/rychloservis
dodavatelé protektorovacích

materiálů

protektorovací závody
dodavatelé a prodejci spotřebního

materiálu
dodavatelé příbuzných komodit,

obchodovaných v pneuservisech
společnosti s vozovými parky

(osobními i nákladními)
leasingové společnosti
školy, instituce, státní správa

Struktura čtenářů

Struktura čtenářů podle obchodních skupin Struktura čtenářů dle postavení

Inovace je při vší své vážnosti 
poměrně zprofanované slovo, 
jehož devalvaci způsobilo jeho 
nadměrné užívání často nekom-
petentními lidmi. Nicméně svět 
je dnes takový, že klišé marke-
tingových stratégů hýbou jeho 
základy, takže i dobré, kvalitní 
výrobky, stejně jako kvalitní 
manažeři či zaměstnanci se 
dnes stávají obětí prázdných 
proklamací o nutnosti „změn“ 
a „inovací“. Druhou stranou 
mince je fakt, že udržet jakýkoli 

produkt s historií počítanou 
v dekádách stále svěží a „in“, 
je velmi složitý úkol. A platí to 
i v případě veletrhu v Essenu, 
který se navzdory vysoké presti-
ži, stále bohaté účasti i skvělé 
organizaci již přece jenom 
poněkud „okoukal“. 

I zřejmě proto mu do bu-
doucna vyrostla konkurence 
(viz box), což vyvolalo nemalé 
spekulace, nicméně na kvalitu 
letošního ročníku to vliv ne-
mělo. Snad s jedinou výjimkou 

Reifen 2014: v plném 
lesku, ale na rozcestí
I v případě veletrhů se ukazuje, že být číslem jedna není předplacená 
vstupenka

Letošní 28. ročník prestižního veletrhu Reifen v porúrském železném srdci Německa Essenu byl exem-
plárním příkladem precizně „řemeslně“ zvládnuté oborové výstavy, která nemá prakticky ve svém od-
větví konkurenci, ale i ukázkou toho, jak těžké je v současné době skloubit tradici s někdy až hystericky 
diktovanou potřebou inovace a změny.

Design stánku Continentalu působil účelně a elegantně.
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PRŮMYSL  Reifen 2014

(Nokian Tyres) Essen nevyne-
chal žádný z prvních dvaceti 
největších a nejvýznamnějších 
výrobců pneumatik. Celkem 

670 vystavovatelů ze 44 zemí, 
to jsou rovněž čísla, která 
nemůže dát v oboru výroby, 
distribuce a servisu pneumatik 
dohromady žádná jiná evrop-
ská země; nic naplat, Německo 
je motorem evropské ekono-
miky a každý tam chce být. 
V porovnání počtu expozic 
Německa (214) a České repub-
liky (4) se zřejmě nenaplnila 
přání českého prezidenta, aby 
Česko bylo aspoň převodovkou, 
když je Německo tím motorem, 
nicméně jiné země na tom 
nebyly o moc lépe. Například 
Francie měla sedm vystavova-
telů, Rakousko dva, Slovensko 
jednoho. Nutno dodat, že tyto 
údaje jsou poněkud zkreslené 
z důvodů uvedených v boxu 
Budoucnost. Veletrh podle 
závěrečné zprávy navštívilo 
20 000 lidí, což není moc, 
vezmeme-li v úvahu, že na jiný 
oborový veletrh Autopromotec 
v Itálii (i když má trochu jiné 

zaměření) se přijde podívat 
až 100 tisíc lidí. Ten však stojí 
převážně na servisní technice, 
která byla na letošním Reifenu 

zastoupena velmi slabě. To ale 
neplatí o pneumatikách a jejich 
výrobcích, kteří mají na Reifenu 
tradičně hlavní slovo.

(SKORO) 
NIKDO NECHYBĚL

Rozměry stánků a okázalost 
prezentací se zdaleka již neodví-

její jen od velikosti a podílu 
� rmy na evropském trhu. Se 
stánky � rem první čtyřky či 
pětky (Bridgestone, Michelin, 

Continental, Goodyear Dunlop, 
Pirelli) si nic nezadaly např. 
expozice Hankooku, Nexenu či 
Apolla.

Začněme třeba u Bridges-
tonu, který je zajímavý tím, 
že celou expozici zaplnil 
pouze „velkými“ koly (náklad-

Na stánku značky Yokohama poutal největší pozornost koncept automobilu Aero-Y, 
který slučuje různé technologie a know-how, jimiž japonský výrobce disponuje.

Hlavním tématem expozice Dunlopu byla spolupráce značky s Mercedesem AMG.

Rozměry stánků a okázalost prezentací se zdaleka již neodvíjejí 
jen od velikosti a podílu firmy na evropském trhu.

Naši

Veletrhu v Essenu se zúčastnily 
čtyři české společnosti. Na stánku 
společnosti Ferdus jsme si povídali 
s Pavlem Ferdusem a Jiřím Dočka-

lem, kteří hodnotili účast pozitivně. 
Firma z Chropyně stojí především 
na exportu a o její materiály na opra-
vy a montáž pneumatik byl viditelně 

zájem. Tradičním vystavovatelem 
je firma Avex Trade z Otrokovic, 
dodavatel kovových palet na sklado-
vání pneumatik. David Matulaj a Jiří 
Stýblo se s námi podělili o své dojmy, 
které byly také vesměs pozitivní. 
O Avexu platí v podstatě totéž co 
o Ferdusu – jsou si blízko nejen 
geograficky, ale i výraznou orientací 
na export. 
Maroš Topoli reprezentoval 
společnosti Coda Development, 
který vyvinula systém na samočinné 
dohušťování pneumatik během jízdy. 
Účast na Reifenu využila především 
na hledání potenciálního investora. 
Obchodní sektor zastupovala společ-
nost Tomket, provozovatel serveru 
nejlevnějšípneu.cz
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Text: Martin Mensa  Foto: autor a Messe Essen



Mediadata 2016
Technické podmínky tiskové inzerce

Hotové podklady:
Inzertní podklady ve standardním kompozitním
tiskovém PDF souboru (min. Akrobat 8/
PDF 1,6; rozlišení 300 dpi, barevný prostor
CMYK, zahrnuté (embeded) fonty, spadávky
alespoň 3 mm, vypnuté ICC profily, ořezové
a pasovací značky umístěné alespoň 3 mm od
ořezu. Formát: 1:1. 
Podklady pro zhotovení v redakci Pneurevue:
Obrázky ve formátu jpg, tiff, eps, rozlišení
300 dpi.
Podklady pro inzerci zasílejte na adresu:
info@pneurevue.cz
kontakt: 261 221 953, 724 183 891

Harmonogram 2016
Číslo vydání                   Uzávěrka                      Uzávěrka                         Distribuce
                                          objednávek        pro hotové podklady

1/16                             11.2.2016                  18.2.2016                       3.3.2016

2/16                             13.5.2016                  20.5.2016                       3.6.2016

3/16                             12.8.2016                  19.8.2016                       2.9.2016

4/16                            14.11.2016               21.11.2016                    5.12.2016

Ceník plošné inzerce
Alonge 86 000 
1/1 45 000 
Junior page 34 000 
1/2 28 000 
1/3 23 000 
1/4 17 000 
Eye-catcher big 15 000 
1/6 13 000 
1/8 9 500 
Eye-catcher small 9 000 
Vizitka 5 000 
Obálkové strany
Titulní strana (220x184)* 69 000 
Zadní str. obálky* 60 000 
2. str. obálky 51 000 
3. str. obálky 49 000 

*) včetně možnosti parciálního laku do 60 % plochy inzerce
Advertorial (PR článek)
1/1 strana 54 000 
2/1 strany 81 000 
Vklady
Leták formátu A4 45 000 
Další strana navíc +50%
Rozsáhlejší tiskoviny 
a neobvyklé formáty dle dohody
Slevy
10 % při celoroční inzerci, tj. ve všech 4 vydáních
Pneu revue v r. 2016 (bez ohledu na formáty
inzerce). Sleva bude odečte na souhrnně z ceny
za poslední inzerát, tj. v č. 4/2016.

15% agenturní sleva 
(pouze při dodání hotových podkladů)

Rozměry inzerce

n 190x118

n 220x138
+ 3 mm spad

n 190x77

n 220x97
+ 3 mm spad

n 190x60

n 220x80
+ 3 mm spad

1/2 šířka

n 220x184

n (217x184 - při Alonge)
+ 3 mm spad

Titulní strana

n 92x240

n 105x285
+ 3 mm spad

1/2 výška 1/3 šířka 1/3Junior

n 60x85
small

Eye-catcher

n 60x170
big

Eye-catcher

n 60x240

n 73x285
+ 3 mm spad

n 125x117

1/3 výška

n 60x121

n 73x141
+ 3 mm spad

1/6 výška1/4 podval

n 190x38

n 220x58
+ 3 mm spad

1/6 šířka

n 44x240

n 57x285
+ 3 mm spad

1/4 sloupec

n 92x124

n 105x144
+ 3 mm spad

1/4 standard

n 424x285

(217+207)x285
+ 3 mm spad

Alonge

ALONGE
= dvoustrana;
2. strana obálky
+ rozkládací
strana navíc

(2. str. obálky)

(šířka x výška) v mm
Rozměr časopisu 220x285 mm 
Rozměr sazebního obrazce 190x240

n rozměr na sazební obrazec
n čistý rozměr po okraj strany

(nutno přidat min 3 mm na spad)

titulka

Vizitka

92x56

n 125x182

Junior page

n 190x240

n 220x285
+ 3 mm spad

1/1
25

20

17 13

n 190x28

n 220x48
+ 3 mm spad

1/8 šířka

207 mm 217 mm
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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

Ceník inzerce 
Ceny v Kč bez DPH


