
Základní údaje
Periodicita: 
čtvrtletník
Distribuce: 
předplatné a direct mailing
Cena výtisku:
139 Kč vč. DPH
Celoroční předplatné:
499 Kč vč. DPH
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

Příklon zákazníků k levnému 
zboží není jen problémem pne-
umatik. I výrobci potravin nebo 
spotřebního zboží upozorňují, 
že většina zákazníků jde hlavně 
po nízké ceně. Zároveň ale ros-
te počet zájemců, kteří dokáží 
ocenit špičkovou kvalitu. Trh se 
tedy polarizuje, levné i drahé 
zboží se prodává dobře, ale vý-
robky střední cenové kategorie 
rychle ztrácejí své zákazníky. 
Zřejmě to souvisí s tím, že se 
u nás dosud nevytvořila silná 
střední třída, která by si střední 
třídu zboží vzala za svou. Na-
opak, sen o silné střední třídě 
jako hlavním hybateli společen-
ského pokroku se v posledních 
letech spíše rozplývá. 

VNÍMÁNÍ AUTA SE MĚNÍ
Jak je to s automobily? Letmý 

pohled na náš vozový park 
v metropolích a mimo ně leccos 
napoví. Na jedné straně relativ-
ně vysoký podíl luxusních aut 
ve vysokých stupních výbav 
(prodejci aut znalí situace např. 
v Německu vypovídají o tom, že 
u nás je průměrný stupeň výba-
vy luxusních značek vyšší než 
u našich bohatších sousedů…), 
na druhé straně ulice zaplavené 
vraky stáří 15 let i více. Relativ-
ně vysoký podíl prémiových 
značek je dán i další odlišností 
od ekonomicky silnějších zemí; 
Češi jsou stále ochotni utrácet 
za auto více peněz než třeba 
Němci nebo Rakušané, mini-

málně v relaci k platům. Zdale-
ka ne všichni majitelé prémio-
vých značek u nás si dopřávají 
v jiných sférách života tolik jako 
při volbě svého auta, a to z pro-
zaického důvodu – prostě na to 
nemají. Žijí ve velmi skromných 
podmínkách na sídlišti, ale před 
domem jim parkuje luxusní 
limuzína nebo velké SUV, auta 
neúměrně drahá v relaci k jejich 
životní úrovni. To se stává 
v německých poměrech velmi 
zřídka.

Přitom se nemusí jednat 
vyloženě o extrémy, kdy lidé 
dávají za splnění svého auto-
mobilového snu první poslední. 
I člověk, který vydělává vysoce 
nadprůměrných 50 000 Kč 

měsíčně a koupí si auto třeba 
za milion, na něj musí dát téměř 
dva roční platy; na německé po-
měry něco nemyslitelného. Až 
tento zdroj poptávky, poplatný 
vnímání auta jako společenské-
ho symbolu, opadne (a vývoj 
k tomu spěje), odpadne českým 
prodejcům velmi důležitá 
zákaznická skupina. Pokud 
nebude nahrazena početnou 
střední třídou, bude se všem 
prodejcům aut žít podstatně 
hůře než dosud. 

PNEUMATIKY 
NÁSLEDUJÍ TREND

Nutno říci, že z toho, jak bylo 
dosud auto na pomyslném 

nákupním žebříčku Čechů 
hodně vysoko, těžili do značné 
míry i pneumatikáři. Ochota 
naslouchat slovům o významu 

pneumatik pro bezpečnost 
a podle toho se chovat byla 
také dosud poměrně vysoká. 
Pro střední třídu pneumatik 
to byla dobrá živná půda. 
Bohužel, ať už z ekonomických 
důvodů, nebo z důvodu mě-
nícího se vnímání automobilu 
(od symbolu ke spotřebě) se 
dá očekávat, že méně lidí bude 
ochotno věnovat pneumati-
kám více (času, peněz apod.), 
než je nezbytně nutné. 

Střední segment ohrožuje 
nejenom rostoucí ekonomická 
bipolarita společnosti, ale čas-

to i výrobci a prodejci samotní. 
Prémiové pneumatiky se často 
dostávají na trh za ceny, které 
rozdíly mezi top třídou a stře-

dem zcela smazávají. Na druhé 
straně slova některých prodej-
ců teorii o vymírání středního 
segmentu nepotvrzují. 

„Prozatím prodáváme napříč 
celým nabízeným spektrem 
a s prodeji jsme letos spoko-
jeni,“ říká Jiří Strach z beroun-
ského pneuservisu a velko-
obchodu Strach s.r.o. „My 
v letošní jarní sezoně pozoru-
jeme růst zájmu spíše o dražší 
pneumatiky, ty levnější se pro-
dávají hůře,“ konstatuje Petr 
Jirmas z pražského autoservisu 
Ventilek a Dušička.

I venkovské servisy ale 
potvrzují totéž: „U nás po-
zoruji pokles prodeje hlavně 
v oblasti laciných pneumatik, 

ceny jednotlivých segmentů 
pneumatik se k sobě hodně 
přiblížily a zákazník si většinou 
raději pár desetikorun připlatí 
a pořídí si alespoň střední 
třídu,“ říká Vladimír Máca ml., 
jehož zákazníci pocházejí hlav-
ně z  Vysočiny a jižních Čech.

„Zákazníkům nabízím a také 
prodávám  v největší míře 
prémiové pneumatiky. Jejich 

Střední třída = nezájem?

Dobrý poměr mezi 
užitnou hodnotou 
a cenou je termín, který 
slýcháváme na každém 
kroku. I díky tomu se 
z něho stalo klišé, kte-
ré pomalu ztrácí svůj 
obsah. Zajímali jsme se 
o to, jak se výrobkům 
s „dobrým poměrem“ 
daří v  pneuservisním 
odvětví. Názory se různí, 
ale zřejmě bude něco 
pravdy na tom, že dneš-
ní doba nahrává spíše 
krajním řešením než 
volbě středu.

Střední třídě zboží se nejlépe daří tam, kde existuje silná střední 
třída ve společnosti

V Česku je relativně vysoký podíl luxusních automobilů ve vysokých stupních výbavy.

Češi jsou stále ochotni utrácet za auto více 
peněz než třeba Němci nebo Rakušané, 
minimálně v relaci k platům.
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Text: Martin Mensa, Jan Kroča  Foto: archiv
OBCHOD  trendy
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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



Mediadata 2014
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 2014
Číslo vydání                   Uzávěrka                      Uzávěrka                         Distribuce
                                          objednávek        pro hotové podklady
1/14                                 11. 2.                          18. 2.                               4. 3. 

2/14                                  14. 5.                          21. 5.                               4. 6. 

3/14                                  13. 8.                          20. 8.                               3. 9. 

4/14                                12. 11.                        19. 11.                            3. 12.

Všeobecné podmínky inzerce
Stornopodmínky:
- 22 dnů a více 

před datem zveřejnění: 30 % ceny inzerce
- 21 – 15 dnů: 60 % ceny inzerce
- méně než 15 dnů: 100 % ceny inzerce

Kompletní Všeobecné podmínky inzerce
najdete na adrese: www.club91.cz

Rozměry inzerce

Ceník inzerce 

n 210x190

n (208x190 - při Alonge)
+ 3 mm spad

Titulní strana

Ceník plošné inzerce
Alonge 86 000 Kč
1/1 45 000 Kč
Junior page 34 000 Kč
1/2 28 000 Kč
1/3 23 000 Kč
1/4 17 000 Kč
1/6 13 000 Kč
1/8 9 500 Kč
Vizitka 5 000 Kč

Obálkové strany
Titulní strana (210x190)* 69 000 Kč
Zadní str. obálky* 60 000 Kč
2. str. obálky 51 000 Kč
3. str. obálky 49 000 Kč

*) včetně možnosti parciálního laku do 60 % plochy inzerce

Advertorial (PR článek)
1/1 strana 54 000 Kč
2/1 strany 81 000 Kč

Vklady
Leták formátu A4 45 000 Kč
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. 2014 (bez ohledu na formáty
inzerce). Sleva bude odečte na souhrnně z ceny
za poslední inzerát, tj. v č. 4/2014.

15% agenturní sleva 
(pouze při dodání hotových podkladů)

Ceny bez DPH

(šířka x výška) v mm
Rozměr časopisu 210x280 mm 

Rozměr sazebního obrazce 186x240
n rozměr na sazební obrazec

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

titulka

n 186x124

n 210x139
+ 3 mm spad

n 186x83

n 210x98
+ 3 mm spad

n 186x62

n 210x77
+ 3 mm spad

1/2 šířka

n 90x240

n 102x280
+ 3 mm spad

1/2 výška 1/3 šířka

n 58x240

n 70x280
+ 3 mm spad

1/3 výška

n 58x120

n 70x135
+ 3 mm spad

1/6 výška

1/4 podval

n 186x40

n 210x55
+ 3 mm spad

1/6 šířka

n 43x240

n 55x280
+ 3 mm spad

1/4 sloupec

n 90x120

n 102x135
+ 3 mm spad

1/4 standard

n 414x280

(202+212)x280
+ 3 mm spad

Alonge

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

(2. str. obálky)

ro
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vizitka
90x55

n 122x173

Junior page

n 186x240

n 210x280
+ 3 mm spad

1/1

25

15

12 12

n 186x30

n 210x45
+ 3 mm spad

1/8 šířka


