REDAKČNÍ PLÁN PNEU REVUE 2017
1/2017
termín distribuce: 3. 3. 2017

TRvAlé pRAvidelné RubRiky
Forum
(Editorial, S úsměvem, Napsali jiní,
Foto vydání, Co právě dělám, Vze-

stupy a pády, Čísla vydání, Z našich
on-line diskuzí, Názorně, 5 na str. 5)

Autobyznys
Rozhovor čísla

dočASné pRAvidelné RubRiky
4x nástrahy velkoměsta – Brno,
Plzeň, Ostrava, Liberec – na návštěvě
u vás, jaká je u vás struktura pneuservisů, jejich počet, velikost, úroveň,
profesionalita, ceny.

4x mobilní servis pro nákladní vozidla – reportáž z návštěvy

4x Servisní technologie – rozhovory
ze světa servisní techniky, vývoj technologií, trhu, změny ve struktuře poptávky, změny preferencí apod.

elektronické rezervační systémy

doplňkové servisní práce v pneuservisu – žebříček TOP 10 servisních
činností a TOP 10 produktů mimo
sektor pneumatik a kol, které české
pneuservisy preferují.

obecná TémATA vydání
Jaká byla zima? - na základě rozhovorů s distributory a prodejci zjistíme,
jak se vydařila zimní sezona prodeje
pneumatik.

eeT a pneuservis – otázky a odpovědi
ekonomika – komentované výsledky
a statistiky trhu pneumatik za rok
2016

pRodukTová TémATA vydání
produktové novinky jaro 2017 –
osobní a LUV pneu

nabídka eeT řešení

pneu/autoservisní technika

REDAKČNÍ PLÁN PNEU REVUE 2017
2/2017
termín distribuce: 2. 6. 2017

TRvAlé pRAvidelné RubRiky
Forum
(Editorial, S úsměvem, Napsali jiní,
Foto vydání, Co právě dělám, Vze-

stupy a pády, Čísla vydání, Z našich
on-line diskuzí, Názorně, 5 na str. 5)

Autobyznys
Rozhovor čísla

dočASné pRAvidelné RubRiky
4x nástrahy velkoměsta – Brno,
Plzeň, Ostrava, Liberec – na návštěvě
u vás, jaká je u vás struktura pneuservisů, jejich počet, velikost, úroveň,
profesionalita, ceny.

4x mobilní servis pro nákladní vozidla – reportáž z návštěvy

4x Servisní technologie – rozhovory
ze světa servisní techniky, vývoj technologií, trhu, změny ve struktuře poptávky, změny preferencí apod.

pytláci – aktivity zahraničních velkoobchodů na českém trhu

nákladní business – protektory vs.
budget – názory, zkušenosti, postřehy

obecná TémATA vydání
práce v pneuservisu očima mechanika – s čím je spokojený/nespokojený, představy řešení, výpovědi
konkrétních lidí.

Zkušenosti s celoročními pneumatikami – zpověď zákazníků.

porovnání metodiky testů AdAc
vs. GTÜ vs. Autobild vs. výrobci.

pRodukTová TémATA vydání
pohled do historie – první radiální
pneumatiky

nákladní pneumatiky a protektory
2017 – přehled novinek

pneu/autoservisní technika

REDAKČNÍ PLÁN PNEU REVUE 2017
3/2017
termín distribuce: 4. 9. 2017

TRvAlé pRAvidelné RubRiky
Forum
(Editorial, S úsměvem, Napsali jiní,
Foto vydání, Co právě dělám, Vze-

stupy a pády, Čísla vydání, Z našich
on-line diskuzí, Názorně, 5 na str. 5)

Autobyznys
Rozhovor čísla

dočASné pRAvidelné RubRiky
4x nástrahy velkoměsta – Brno,
Plzeň, Ostrava, Liberec – na návštěvě
u vás, jaká je u vás struktura pneuservisů, jejich počet, velikost, úroveň,
profesionalita, ceny.

4x mobilní servis pro nákladní vozidla – reportáž z návštěvy

4x Servisní technologie – rozhovory
ze světa servisní techniky, vývoj technologií, trhu, změny ve struktuře poptávky, změny preferencí apod.

distribuční kanály – před rokem
a dnes, vývoj, vliv internetu

Zemědělské pneumatiky – nabídka,
poptávka, rentabilita pro pneuservis,
ekonomické srovnání, budget vs. premium

novinky segmentu zemědělských
pneumatik

pneu/autoservisní technika

obecná TémATA vydání
Zkušenosti s informačními systémy
pro pneuservis
design vs. Funkce – kdo, jak a proč
navrhuje design pneumatiky. Je
nutné, aby se také líbila. Rozum vs.
emoce.

pRodukTová TémATA vydání
produktové novinky zima 2017 –
osobní a LUV pneumatiky

nabídka informačních systémů pro
pneuservis

REDAKČNÍ PLÁN PNEU REVUE 2017
4/2017
termín distribuce: 4. 12. 2017

TRvAlé pRAvidelné RubRiky
Forum (Editorial, S úsměvem, Napsali jiní, Foto vydání, Co právě
dělám, Vzestupy a pády, Čísla vydání,

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

Autobyznys
Rozhovor čísla

dočASné pRAvidelné RubRiky
4x nástrahy velkoměsta – Brno,
Plzeň, Ostrava, Liberec – na návštěvě
u vás, jaká je u vás struktura pneuservisů, jejich počet, velikost, úroveň,
profesionalita, ceny.

4x mobilní servis pro nákladní vozidla – reportáž z návštěvy

4x Servisní technologie – rozhovory
ze světa servisní techniky, vývoj technologií, trhu, změny ve struktuře poptávky, změny preferencí apod.

Jak se měří valivý odpor – metodika
testu, reálná reportáž z testu.

vývoj trhu protektorů – co přinesl
uplynulý rok?

obecná TémATA vydání
cenový rozdíl vs. technologický
rozdíl – názor výrobce, dovozce, prodejce, uživatel.
ohlédnutí – technologické změny ve
výrobě pneumatik, rozdíl mezi prémiovou dnes a před 10 lety.

oTR a em pneumatiky – nabídka,
poptávka, rentabilita očima servisu

pRodukTová TémATA vydání
produktové novinky oTR a em segmentu

pneu/autoservisní technika

