
REDAKČNÍ PLÁN PNEU REVUE 2016
1/2016
termín distribuce: 3. 3. 2016

dočASné pRAvidElné RubRiky

Jak se žije ve franšíze
Postupně navštěvujeme členy hlav-
ních franšízových sítí na českém trhu
a ptáme se na jejich pocity, zkuše-
nosti a plány. 

nákladní byznys
Navštěvujeme silniční autodopravce
a ptáme se na jejich zkušenosti
s pneu hospodářstvím.

obEcná TémATA vydání

Zima. Jaká byla?
Na základě rozhovorů a anket s distri-
butory a prodejci zjistíme, jak se
 vydařila zimní sezona prodeje pneu-
matik. Naplnila se očekávání?

nudíte se sami? 
pořiďte si pneuservis!
Zamyslíme se nad inflací pneuservis-

ních služeb a provozoven na českém
trhu a jejich ekonomickou udržitel-
ností.

pneumatiky a STk
Budeme zjišťovat, jak vidí pneumatiky
a kola poskytovatelé STK a s jakými
problémy se nejčastěji setkávají.

mýt či nemýt?
Vyplatí se zahrnout do doplňkových
služeb pneuservisu mytí vozidel nebo
čištění interiéru? Jaké jsou zkušenosti
těch, kteří tuto službu nabízejí? 

pRodukTová TémATA vydání

produktové novinky jaro 2016
Představíme nejvýznamnější novinky
v sektoru letních pneumatik na
novou sezonu. Do tématu zahrneme
i disky.

klasický pneuservis
Podíváme se na nabídky dodavatelů
typické pneuservisní techniky, zejm.
zvedáků, montážních strojů a vyvažo-
vaček, na jaro 2016. K tomu přidáme
i spotřební zboží pro pneuservisy.

TRvAlé pRAvidElné RubRiky

Forum (Editorial, S úsměvem, Na-
psali jiní, Foto vydání, Co právě
dělám, Vzestupy a pády, Čísla vydání,

Z našich on-line diskuzí, Názorně,
5 na str. 5)

Autobyznys

Rozhovor čísla



REDAKČNÍ PLÁN PNEU REVUE 2016
2/2016
termín distribuce: 3. 6. 2016

dočASné pRAvidElné RubRiky

Jak se žije ve franšíze
Postupně navštěvujeme členy hlav-
ních franšízových sítí na českém trhu
a ptáme se na jejich pocity, zkuše-
nosti a plány. 

nákladní byznys
Navštěvujeme silniční autodopravce
a ptáme se na jejich zkušenosti
s pneu hospodářstvím.

obEcná TémATA vydání

odbytové kanály – „Zkuste to bez
drátů!“
Internet a elektronická média, ka-
menný obchod proti serveru, nabídka
služeb a zboží, proč je internet v ČR
poptáván výrazněji než v rozvinutých
ekonomikách, stroj a robot proti
tvůrčí kalkulaci ceny atd. 

pneuservis, kvalifikace, vzdělávání
Jak se „rodí“ kvalitní mechanik pneu-
servisu? Kdo se podílí na jeho vzdělá-
vání? Je třeba, aby kvalitu služeb

v pneuservisu garantoval stát? Zmo-
nitorujeme aktuální situaci v tomto
tématu.

velkoobchod v česku
Zaměříme se na multiznačkové velko-
obchody a jejich situaci v Česku. Vel-
koobchod s internetem nebo internet
s velkoobchodem? Jaké jsou trendy
doby?

Geometrie nákladních vozidel
Ve spolupráci s importérem, autodo-

pravcem a dodavatelem garážové
techniky se zamyslíme nad význa-
mem geometrie při provozu motoro-
vých nákladních a přípojných vozidel.

on the road
Mobilní pneuservis je v oblasti ná-
kladních vozidel věcí běžnou a ne-
zbytnou. Má smysl také pro osobní
a lehké užitkové automobily? Vyplatí
se? A jak takovou službu nastavit?
Zjistíme mezi těmi, kteří se na tuto
nelehkou cestu vydali.  

pRodukTová TémATA vydání

nákladní pneumatiky 
a protektory 2016
Přehled nabídky nákladních pneuma-
tik, technologické novinky

myčky pneu
Monitorujeme aktuální nabídku
myček pneumatik a poptáme se i na
návratnost takové investice.

TRvAlé pRAvidElné RubRiky

Forum (Editorial, S úsměvem, Na-
psali jiní, Foto vydání, Co právě
dělám, Vzestupy a pády, Čísla vydání,

Z našich on-line diskuzí, Názorně,
5 na str. 5)

Autobyznys

Rozhovor čísla



REDAKČNÍ PLÁN PNEU REVUE 2016
3/2016
termín distribuce: 2. 9. 2016

dočASné pRAvidElné RubRiky

Jak se žije ve franšíze
Postupně navštěvujeme členy hlav-
ních franšízových sítí na českém trhu
a ptáme se na jejich pocity, zkuše-
nosti a plány. 

nákladní byznys
Navštěvujeme silniční autodopravce
a ptáme se na jejich zkušenosti
s pneu hospodářstvím.

obEcná TémATA vydání

Zimní připravenost
Naše tradiční předzimní sonda připra-
vovaná ve žhavém létě. Napříč všemi
kraji ČR zkoumáme nálady, očekávání
a připravenost na hlavní sezonu roku.

Autoservis v pneuservisu
Jaké jsou zkušenosti z rozvoje pneu-
servisní činnosti směrem k pneuser-
visu a rychloservisu? Je to nebytnost,

nebo lze i dnes úspěšně provozovat
„čistý“ pneuservis? Podíváme se blíže.

vztah dealera a výrobce: „všichni
mi lhali, všichni mi lhali, blázna si
ze mne dělali!“
Co chtějí výrobci a jaké jsou jejich cíle
na trhu ČR, vzájemné vztahy – loaja-
lita, nebo smrtící křeč?

Reifen 2016
Na poslední chvíli před uzávěrkou
navštívíme výstavní plochy veletrhu
Reifen Essen 2016 a přineseme referát
z této akce.

pRodukTová TémATA vydání

osobní zimní pneumatiky
Podíváme se na produktové novinky
v žádaném sektoru. 

ventily a senzory TpmS 

TRvAlé pRAvidElné RubRiky

Forum (Editorial, S úsměvem, Na-
psali jiní, Foto vydání, Co právě
dělám, Vzestupy a pády, Čísla vydání,

Z našich on-line diskuzí, Názorně,
5 na str. 5)

Autobyznys

Rozhovor čísla



REDAKČNÍ PLÁN PNEU REVUE 2016
4/2016
termín distribuce: 5. 12. 2016

dočASné pRAvidElné RubRiky

Jak se žije ve franšíze
Postupně navštěvujeme členy hlav-
ních franšízových sítí na českém trhu
a ptáme se na jejich pocity, zkuše-
nosti a plány. 

nákladní byznys
Navštěvujeme silniční autodopravce
a ptáme se na jejich zkušenosti
s pneu hospodářstvím.

obEcná TémATA vydání

Testy, testy a zase testy
Zajímavá sonda do problematiky
testů. Jak „číst mezi řádky“? Existuje
„objektivita testů“? Má cenu ji zkou-
mat?

prémium, nebo budget? nebo zlatá
střední cesta?
Jak se vyvíjejí preference zákazníků?
Jedni tvrdí, že nejlépe se prodávají

prémiové pneumatiky. Druzí, že stále
více zákazníků sahá po budgetu. Je
„středové“ řešení obchodně zajímavé,
nebo naopak doplácí na polaritu
trhu? Ptáme se všech zainteresova-
ných. 

Slovensko, jak jsi na tom?
Sonda do nám nejbližšího trhu. V čem
je podobný a v čem se liší pneuservis

na Slovensku? Podíváme se na známé
a velké hráče. Kdo z Čechů si brousí
zuby na slovenský trh a naopak? 

pRodukTová TémATA vydání

pneumatiky pro Suv a off-road –
novinky a trendy

Garážová technika pro „autoservis
v pneuservisu“
Přineseme typy, jak dovybavit pneu-
servisní dílnu. 

TRvAlé pRAvidElné RubRiky

Forum (Editorial, S úsměvem, Na-
psali jiní, Foto vydání, Co právě
dělám, Vzestupy a pády, Čísla vydání,

Z našich on-line diskuzí, Názorně,
5 na str. 5)

Autobyznys

Rozhovor čísla


