25 let na
trhu

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 EU:
63 €
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
periodik.cz
predplatit.cz
nebo přímo ze stránek
www.pneurevue.cz
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
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

Zdroj: průzkum pneurevue.cz, 2019

Mediadata 2021
Harmonogram 2021
Číslo vydání

Technické podmínky tiskové inzerce

Uzávěrka
objednávek

Uzávěrka
pro hotové podklady

Distribuce

1/21

25.2.

2.3.

11.3.

2/21

25.5.

1.6.

10.6.

3/21

25.8.

31.8.

9.9.

4/21

18.11.

24.11

2.12.

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

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

13

217 mm

n 424x285

1/2 výška

n 190x118
n 220x138

n 92x240
n 105x285

1/4 sloupec

Všeobecné podmínky inzerce
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

(2. str. obálky)

1/2 šířka

+ 3 mm spad

17

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, 602 339 089

(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

86 000
45 000
34 000
28 000
23 000
17 000
15 000
13 000
9 500
9 000
5 000

Obálkové strany
Titulní strana (220x184)*
Zadní str. obálky*
2. str. obálky
3. str. obálky

69 000
60 000
51 000
49 000

*) včetně možnosti parciálního laku do 60 % plochy inzerc

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

Advertorial (PR článek)
1/1 strana
2/1 strany

Slevy
10 % při celoroční inzerci, tj. ve všech 4 vydáních
Pneu revue v r. 2021 (bez ohledu na formáty
inzerce). Sleva bude odečtena souhrnně z ceny
za poslední inzerát, tj. v č. 4/2021.
15% agenturní sleva
(pouze při dodání hotových podkladů)

92x56

54 000
81 000

