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Magazine for tyre trade,
tyre servicing and
aftermarket
Pneu revue™ is a specialized “business-to-business” magazine which covers
the area of tyre industry, tyre distribution, tyre retail and all related areas, es-
pecially car aftermarket. The magazine covers all aspects of the trade both
from the side of supply (manufacturers, sellers and service providers) and de-
mand (mainly car fleets). It deals with further sectors which are becoming na-
tural parts of tyre business with the recent market development, such as quick
fit and car part sale. Pneu revue monitors the status and trends of the sector
both in national and international scale. Since 1995 it has been a respectable
source of information and communication tool of the industry having a strong
emphasis on general opinion. The print magazine is a key pillar of a compre-
hensive communication platform for tyre trade whose other components are:
internet portal  www.pneurevue.cz, Facebook profile, electronic newsletters. 
Pneu revue co-operates with a large number of renowned experts both from
the Czech Republic and abroad. The magazine is successfully distributed also
in Slovakia and partners a joint venture project of national tyre magazine in
Ukraine.

Source: inquiry www.pneurevue.cz, 2012
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Target groups
Tyre manufacturers, tyre importers  

Tyre wholesalers and distributors

Tyre retail shops and services

Franchise concept providers

Rim manufacturers and distributors

Service equipment suppliers for tyre
depots/quick fit outlets
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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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(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
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2016 Time Schedule
Issue No.                      Deadline for                Deadline for                    Distribution
                                            ad orders                 print material

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

Mediadata 2016
Technical conditions for print ads

Ready-to-print material:
Standard composite PDF file (Acrobat 8/PDF
1,6; resolution 300 dpi, colour matching C = 15°
M = 75° Y = 90° K = 45°), types in curves, colour
process CMYK, chemical or digital proof prints
recommendable, bleed 3 mm minimum, ICC
profiles to be switched-off, crop and matching
marks 3 mm from crop minimum. Format 1:1 
Material for further processing by the magazine:
Images in jpg, tiff, eps, resolution 300 dpi.
Semi-finished material in PDF, Photoshop,
Illustrator software, always in curves.
Please e-mail your print material to:
info@pneurevue.cz
Contact: +420 261 221 953, +420 724 183 891

General price list
Alonge 3 308 
1/1 1 731 
Junior page 1 308 
1/2 1 077 
1/3 885 
1/4 654 
Eye-catcher big 579 
1/6 500 
1/8 365 
Eye-catcher small 349 
Business card 192 
Cover pages
Front page (220x184)* 2 654 
Back cover page* 2 308 
2nd cover page 1 962 
3rd cover page 1 885 
*) including option of partial UV painting up to 60 % of advert. size

Advertorial (PR article)
1/1 2 077 
2/1 3 115 
Inserts
A4 Leaflet 1 731 
Additional page +50%
Large brochures and 
non-standard formats Upon agreement
Discounts
10 % on yearly orders, e.g. advertising in all 4 issues
of Pneu revue in 2015 (regardless the format). The
discount will be deducted from the price of the last
advertisement (No. 4/2015) for the whole year.

15 % agency discount (upon delivery of ready-to-print material)

Advertising formats
(breadth x height) in mm
Bleed format 220x285 mm 
Clean size format 190x240

n Size of clean format
n Size of bleed format 
(necessary to add 3 mm for bleed)

n 190x118

n 220x138
+ 3 mm bleed

n 190x77

n 220x97
+ 3 mm bleed

n 190x60

n 220x80
+ 3 mm bleed

1/2 breadth

n 220x184

n (217x184 - by Alonge)
+ 3 mm bleed

Front page

n 92x240

n 105x285
+ 3 mm bleed

1/2 height 1/3 breadth 1/3Junior

n 60x85
small

Eye-catcher

n 60x170
big

Eye-catcher

n 60x240

n 73x285
+ 3 mm bleed

n 125x117

1/3 height

n 60x121

n 73x141
+ 3 mm bleed

1/6 height1/4 foot

n 190x38

n 220x58
+ 3 mm bleed

1/6 breadth

n 44x240

n 57x285
+ 3 mm bleed

1/4 column

n 92x124

n 105x144
+ 3 mm bleed

1/4 standard

n 424x285

(217+207)x285
++ 3 mm bleed

Alonge

ALONGE
= double page; 

2nd cover page +

additional folding

page

( 2nd cover page)

Front page

business card

92x56

n 125x182

Junior page

n 190x240

n 220x285
+ 3 mm bleed

1/1
25

20

17 13

n 190x28

n 220x48
+ 3 mm bleed

1/8 breadth

207 mm
217 mm
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Price list 
Prices in € excluding VAT (no VAT charged within EU)

General terms for print advertising
Other conditions for  advertising are subject 
to General Conditions of Media Services of 
Club 91, s.r.o. effective from January 1st, 2015
and published on the company Internet site
www.club91.cz
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