Základní údaje
Periodicita:
čtvrtletník
Distribuce:
předplatné a direct mailing
Cena výtisku:
139 Kč vč. DPH
Celoroční předplatné v ČR:
499 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 aspekty těchto oborů jak ze strany nabídky (výrobci, prodejci a poskytovatelé služeb), tak i poptávky (zejména velkouživatelé – vozové parky).
Zabývá se i obory, které se s vývojem pneuservisní branže stávají její přirozenou 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 informací a nepřehlédnutelným komunikačním prostředkem odvětví, spoluvytvářejícím veřejné mínění. Jako komunikační platforma odvětví
funguje Pneu revue ruku v ruce s internetovým portálem www.pneurevue.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 odvětvového časopisu Šina Plus, který vychází na Ukrajině

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

Jiné
Výroba pneu

OBCHOD rošambo
Text: Shambo

Communication breakdown
Realita prodeje nákladních pneumatik je jiná, než udávají čísla. Kdo za to může?
V uvedeném textu vyjadřuji pouze svůj osobní názor. V žádném případě se nejedná o stanovisko jakékoliv právnické ani jiné osoby, ve které profesně působím nebo se kterou jakýmkoliv způsobem v oboru spolupracuji.
DRAMA NA ÚVOD
„Stoupáme?“
„Ne, naopak! Klesáme!“
„Je to ještě horší, pane Smithi!
Padáme.“
„Proboha, vyhoďme přítěž!“
„Poslední pytel je už vyprázdněn!“
„Co balón, stoupá?“
„Ne!“

Ba ani náznakem akademického uznání či snad výzvy
silných hráčů v oboru k solidně
honorovanému mamutímu turné s přednáškami po českých,
moravských a slezských pneuser visech a garážích. Nic.
Jen obavy, prskání a frflání,
zda jsem to neviděl vše až příliš černě a zbytečně hořce.

(všichni čtenáři už vědí, o koho
se jedná).
A ty byly nečekaně excelentní. Na papíře.

PAVUČINY
A PRACH
Máme ověřená čísla prodejů?
Máme. Tak sem s nimi. V Evropě

To jsou lidi
z obchodního. Uřízli
stromky a běhají
po břehu, aby si
šéfové mysleli, že loď
stále pluje.

„Ven se vším, co nás zatěžuje!“
Jules Verne: Tajuplný ostrov

PROČ NETLESKAJÍ?
Po premiéře realistického mikrodramatu „Bod zlomu“ v prvním čísle letošní Pneurevue
jsem nebyl hýčkán potleskem.
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Strach má přece velký voči,
víte. A kdo se bojí, nesmí
ke gumám.
A navíc ten nejdůležitější
zmiňovaný protiargument
odborné veřejnosti byl odkaz
na výsledky letošního prvního
čtvrtletí u výrobců nákladních
pneumatik – členů ETRMA

to s nákladními pneu z produkce
členů ETRMA vypadalo takto:
1Q 2012 1 900 000 ks
1Q 2013 1 879 000 ks
- 1%
1Q 2014 2 174 000 ks + 16 %
1Q 2015 2 158 000 ks
- 1%
1Q 2016 2 273 000 ks + 5 %
Přiznejme si, že po zveřejnění
těchto údernických výsledků

ve vyšších patrech manažerských panovalo nefalšované
bujaré veselí, v sekretariátech se
zíralo a mezi terénními zástupci
výrobců převažovaly rozpaky
i obavy.
Proč? Přece stoupáme!
Stoupáme, rosteme…. Ale.
Čínský dovoz do Evropy
za stejné období zaznamenal
v kusech nárůst 12% ve srovnání
s rokem 2015.
ETRMA se ani neodvážila
v tiskové zprávě zveřejnit růst
importu z Číny absolutním
číslem. Snad abychom se třeba
nepolekali. Hlavně žádnou
paniku a chaos. I když pravidla
komunikace mezi gentlemany
takový přístup odsuzují.

RADĚJI FAKTA
NEŽ DOHADY
Zkusíme si celkový dovoz
z Číny za letošní první kvartál
odhadnout sami? Ale ano, podle
veřejně dostupných dat by to
mohlo být kolem 1 200 000 kusů.
Celkové letošní navýšení
dodávek na trh Evropy za jeden
kvartál činí navíc 120 000 kusů
z produkce ETRMA a 100 000
kusů z Číny. Dělejme, že jakoby
nikdo z jiných oblastí nic nedovezl. A to tedy dovezl.
I tak to je celkem navíc minimálně 220 000 nákladních kol.
Pochopitelně, kdokoliv může
říci, že to není nic významného.
Zkuste do litrové nádoby nalít
litr vody a deci k tomu. Což je
přesně oněch celkových deset
procent navýšení dodávek
na sklad dealerů.

Co se stane? Celkem nic.
Vodu setřeme.
Ale trh se zahltí.
A co je horší – ti z dealerů, kteří si v dobré víře naplnili sklady,
nacupitali místo koulení gum
ze skladu k rampě pouze mezi
komíny pneumatik s košťátky
nebo metličkami.
Místo jarního sezonního
prodeje zahájili neplánovaný
jarní úklid.
Pavučiny a prach jsou prevít.

CO SE MÁ POKAZIT,
TO SE PODĚLÁ.
Letošní druhý kvartál zkázu
v prodejích nákladních pneumatik na evropském trhu dokonal
a umocnil.
Netřeba se dále trápit s tabulkami a statistikami. A když…
jen tak zlehka. Takže tradadadá
– výsledky ETRMA v nákladních
pneu podruhé:
2 Q 2015 1 404 000 ks
2 Q 2016 1 410 000 ks + 0,4 %

VIDÍTE TO,
CO JÁ?
Celkový růst prodejů členů
ETRMA ve druhém čtvrtletí je
nuzných 0,4%. V číselném vyjádření šest tisíc kol navíc. Šest.
Tisíc. Na celou Evropu.
Pravda, statistika 1. pololetí
2016 proti stejnému pololetí
2015 vykazuje stále ještě sympatický růst 3,6 %, ovšem ten je
důsledkem přepálení dodávek
na sklady dealerů výrobci na začátku roku.
A pak se to vše zastavilo.
Nervozita u výrobců se dá krájet, znechucení dealerů z vývoje
letošního roku vývoje osciluje
mezi nepříčetným mumláním
a vzteklým ryčením.
Má taková situace nějaké
řešení?
Jistě.
Už dlouho z našeho oboru
neprchlo na letní dovolenou
k teplým mořím tolik es, velkých
jmen a významných až silných

oborových hráčů jako letos.
Včetně mne. I když já jsem pouze malá ryba.
Pokud ovšem máme pokračovat v prognóze dalšího vývoje,
bylo by nejlepší se pokusit
vysvětlit, co se vlastně mezi
výrobci a dealery na trhu stalo.
A co se bude dít.
A kdo to zaplatí.

JÁ JSEM DEALER,
KDO JE VÍC.
O složitě třeskutých vztazích
dealera a výrobce bylo napsáno několik megatun příruček,
pojednání a úvah. Jasně, ti dva
se skutečně potřebují a nemohou bez sebe fungovat. Ovšem
i kudlanka nábožná potřebuje
k životu a prosperitě svého
partnera, než mu láskyplně
schroustne hlavičku. Facebooková generace obvykle podobnou vztahovou melu označuje
heslem „je to složitý.“
Je to složité?
Nikdo zatím v tuzemsku nedokázal vyjádřit podstatu často
vražedného, zřídka zamilovaného a v drtivé většině vyčerpávajícího vztahu těchto dvou

Foto: Kristián Mensa, www.mrkriss.com

subjektů trhů s pneumatikami
stručněji,
přesněji a výživněji, než se to
podařilo panu Jaro Kaplanovi
na zářijové konferenci Pneu
revue v roce 2014.
Jak to tedy vidí pražský rodák,
který byl až do nedávné minulosti hybnou silou Goodyearu
na špičkových mezinárodních
pozicích?

PAN KAPLAN
MÁ LODĚ RÁD.
Dealer a výrobce jsou na jedné
lodi. Společný tým, který pluje
pod jednou vlajkou k zářivému
společnému vítězství. K úspěchu. V podpalubí tento elegantní a rychlý křižník pohání motor
tvořený kvalitní technologií,
dostupností produktu, finanční hodnotou (nezaměňujme
s cenou) a hlavně vzájemnou komunikací. Jedná se o symbiozní
vztah - soužití, ve kterém úspěch
projektu je hlavně ovlivněn
úrovní a obsahem komunikace.
S čímž se dá jen a pouze
souhlasit.
Za sebe jen dodám, že termín
komunikace je pro mé uši

takové ošemetné slovíčko, které
používáme tam, kde by mi spíše
vyhovoval termín odborný,
pravdivý a bolestně upřímný
dialog mezi kapitánským můstkem a strojovnou v podpalubí.
Průšvihy v komunikaci totiž
končí nejen neúspěchem plavby, ale i vzpourou.
V carském námořnictvu kaše
servírovaná na večeři mužstvu
tehdy, když podle řádu a tradic flotily měly být podávány
makarony, vedla až ke vzpouře
v Baltickém loďstvu. Důstojnický
sbor to holt nějak s námořníky
v podpalubí nevykomunikoval.
A jak to dopadlo, víme.
Jiný příklad?
Dva prokřehlí námořníci vyzbrojeni pouze jedním triedrem
v pozorovacím koši Titanicu sice
viděli temné obrysy gigantické ledové kry, ale než signál
k zastavení doputoval na můstek a z můstku do kotelny, tak
to prostě největší zaoceánský
parník té doby neubrzdil.
Můžeme s hořkostí konstatovat, že tady se sice komunikace
odehrála tak, jak měla, ale byla
ve svém důsledku vražedně
pomalá.

Vám
se řekne
komunikace,
když
náčelník
Upřímný
dialog už
dva roky
nepromluvil.

Dodavatelé
odvětví
(servisní
technika 21%
apod.)

8%

Retail pneu
(pneuservisy,
autoservisy,
on-line)

Majitelé ﬁrem a společníci

63%

10%
49%

22%
12%

Velkoobchod
pneu

15%

Zaměstnanci
servisu a obchodu

Střední
a vyšší manažeři
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Mediadata 2017
Harmonogram 2017
Číslo vydání

Technické podmínky tiskové inzerce

Uzávěrka
objednávek

Uzávěrka
pro hotové podklady

Distribuce

1/17

10.2.2017

17.2.2017

3.3.2017

2/17

12.5.2017

19.5.2017

2.6.2017

3/17

14.8.2017

21.8.2017

4.9.2017

4/17

13.11.2017

20.11.2017

4.12.2017

Rozměry inzerce
(šířka x výška) v mm
Rozměr časopisu 220x285 mm
Rozměr sazebního obrazce 190x240
Titulní strana
Alonge

n rozměr na sazební obrazec
n čistý rozměr po okraj strany
(nutno přidat min 3 mm na spad)

1/1

Junior page

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

Všeobecné podmínky inzerce

titulka

n 220x184

rozkladací strana navíc
založená dovnitř

25

n (217x184 - při Alonge)
+ 3 mm spad

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

207 mm

217 mm

n 424x285

1/2 výška

n 190x118
n 220x138

n 92x240
n 105x285

1/4 sloupec

13

(2. str. obálky)

1/2 šířka

+ 3 mm spad

17

Ostatní podmínky inzerce se řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami mediálních služeb
společnosti Club 91, s.r.o., v aktuálním znění,
zveřejněnými na webových stránkách
společnosti www.club91.cz

(217+207)x285
+ 3 mm spad

+ 3 mm spad

1/4 standard

1/3 šířka

n 190x77
n 220x97

+ 3 mm spad

1/4 podval

20

n 190x240
n 220x285

n 125x182

+ 3 mm spad

1/3 výška

n 60x240
n 73x285

1/3Junior

n 125x117

+ 3 mm spad

1/6 šířka

1/6 výška

Ceník inzerce
Ceny v Kč bez DPH

Ceník plošné inzerce
Alonge
1/1
Junior page
1/2
1/3
1/4
Eye-catcher big
1/6
1/8
Eye-catcher small
Vizitka
Obálkové strany
Titulní strana (220x184)*
Zadní str. obálky*
2. str. obálky
3. str. obálky

86 000
45 000
34 000
28 000
23 000
17 000
15 000
13 000
9 500
9 000
5 000
69 000
60 000
51 000
49 000

*) včetně možnosti parciálního laku do 60 % plochy inzerce

n 44x240
n 57x285

+ 3 mm spad

n 92x124
n 105x144
+ 3 mm spad

1/8 šířka

n 190x28
n 220x48

+ 3 mm spad

n 190x60
n 220x80

n 190x38
n 220x58

+ 3 mm spad

+ 3 mm spad

Eye-catcher
small
n 60x85

Eye-catcher
big
n 60x170

n 60x121
n 73x141

+ 3 mm spad

Vizitka

92x56

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. 2017 (bez ohledu na formáty
inzerce). Sleva bude odečtena souhrnně z ceny
za poslední inzerát, tj. v č. 4/2017.
15% agenturní sleva
(pouze při dodání hotových podkladů)

