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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

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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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

Retread material suppliers

Retreading plants

Suppliers and distributors of repair
material

Suppliers of tyre related products

Fleet companies (both passenger 
and commercial)

Leasing companies

School, institutions, public service
organizations

Reader structure

Reader structure by business groups Reader structure by function/position
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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

2014 Time Schedule
Issue No.                      Deadline for                Deadline for                    Distribution
                                            ad orders                 print material
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.

General terms for print advertising
Cancellation terms:
- cancellation 22 days and more 

prior to publishing date: 30 % of the price
- 21 – 15 days: 60 % of the price
- less than 15 days: 100 % of the price

For full version of General Terms please 
refer to www.club91.cz

Advertising formats

Price list 

n 210x190

n (208x190 - by Alonge)
+ 3 mm bleed

Front page

General price list
Alonge 3 308 EUR
1/1 1 731 EUR
Junior page 1 308 EUR
1/2 1 077 EUR
1/3 885 EUR
1/4 654 EUR
1/6 500 EUR
1/8 365 EUR
Business card 192  EUR

Cover pages
Front page (210x190)* 2 654 EUR
Back cover page* 2308 EUR
2nd cover page 1 962 EUR
3rd cover page 1 885 EUR
*) including option of partial UV painting up to 60 % of advert. size

Advertorial (PR article)
1/1 2 077 EUR
2/1 3 115 EUR

Inserts
A4 Leaflet 1 731 EUR
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 2014 (regardless the format). The
discount will be deducted from the price of the last
advertisement (No. 4/2014) for the whole year.

15 % agency discount (upon delivery of ready-to-print material)
Prices excluding VAT (no VAT charged within EU)

(breadth x height) in mm
Bleed format 210x280 mm 
Clean size format 186x240

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

Front page

n 186x124

n 210x139
+ 3 mm bleed

n 186x83

n 210x98
+ 3 mm bleed

n 186x62

n 210x77
+ 3 mm bleed

1/2 breadth

n 90x240

n 102x280
+ 3 mm bleed

1/2 height 1/3 breadth

n 58x240

n 70x280
+ 3 mm bleed

1/3 height

n 58x120

n 70x135
+ 3 mm bleed

1/6 height

1/4 foot

n 186x40

n 210x55
+ 3 mm bleed

1/6 breadth

n 43x240

n 55x280
+ 3 mm bleed

1/4 column

n 90x120

n 102x135
+ 3 mm bleed

1/4 standard

n 414x280

(202+212)x280
+ 3 mm bleed

Alonge

ALONGE
= double page; 

2nd cover page +

additional folding

page
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90x55

n 122x173

Junior page

n 186x240

n 210x280
+ 3 mm bleed

1/1
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n 186x30

n 210x45
+ 3 mm bleed

1/8 breadth


