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Basic data
Frequency:
quarterly
Distribution:
Subscription and direct mailing
Issue cost:
139 CZK
Yearly subscription:
499 CZK (CZ)/39 EUR (abroad)
Cost of electronic issue:
90 CZK

Truck & business™ is a specialized „business-to-business“ magazine for
business strategy in the sector of road transport and logistics. It targets
mainly at owners, associates and managing staﬀ of road transportation
companies which solve the tasks of cost eﬀective operating in long haul and
regional transport and decide about future aiming and development of their
companies. The suppliers to the transportation sector make the other major
group of readers.
Truck & business is to help the decision makers both on supply and demand
side of the sector to orientate in the new trends of the industry, to seek for
the reserves in eﬀectiveness and to bring new ideas and inspirations for their
work. It works also as a communication platform between suppliers and customers, e.g. transport companies.

Contacts
Publisher:
Club 91, s.r.o.
5. května 1323/9
140 00 Praha 4
Czech Republic
Tel.: +420 261 221 953
+420 241 409 318
Fax: +420 241 403 333
info@truck-business.cz
www.truck-business.cz

Truck & business is Czech edition of a renowned publication with more than
30 years tradition published by Belgium´s MMM Business Media company.
The print magazine is supported by internet portal www.truck-business.cz,
electronic newsletters and business events (Truck Business Day). The representatives of Czech Truck & business magazine sit on the jury of the European Transport Company of the Year (ITCY) contest.

Subscription orders
www.periodik.cz or
www.truck-business.cz
Tel.: 800 30 03 02
(free call from Czech R.)

Target groups

Electronic formats
Available from www.truck-business.cz

Company managers of transport companies
Company managers of forwarding and logistics companies
Supplier companies of all kind (trucks, trailers, fuel, telematics, software, etc.)
Financial institutions and insurance companies
Public service, associations, universities

Reader structure
Providers of transport, forwarding
and logistics services (79 %)

Executive
employees
excluding
drivers
Mid and
lower
managerial
staﬀ

Drivers

6%
11%

Suppliers to transport, forwarding
and logistics companies (21%)

Owners and
associates

Trucks and trailers
Others

6%

8%
48%

43%

Repair
10%

Tools

UDRŽITELNÁ MOBILITA (1)

Citroën

Elektromobil není všelék

Aktivita francouzské značky byla zaměřena především na elektriﬁkaci
užitkových vozidel. Cenové listy obsahovaly jak menší typ C15, tak skříňový C25 v různých modiﬁkacích,
včetně variant se zvýšenou střechou
a prodlouženým rozvorem náprav.

hmotnost 370 až 610 kg) při vnějších rozměrech 3600 x 1480 x
1750 mm. Stejnosměrný sériový motor výkonu 11/20 kW, s pulzní regulací a ručně řazenou převodovkou
dokázal vozidlo zrychlit z 0 na
60 km/h za 20 s. Největší rychlost
65 km/h, stoupání do 25 %.

má hmotnost 80 kg a je opatřen
chlazením s regulací teploty. Na
kresbě: a – měnič, b – motor (MCF
160 M 04), c- trakční akumulátory.

Chrysler
Po vyhlášení striktních předpisů,
podle nichž musí výrobci nabídnout

Larag
Firma Larag patřila ve Švýcarsku
k výrobcům elektromobilů s nejdelší
tradicí. Ve výrobním programu byly
nejen osobní elektromobily, ale
i užitková vozidla.
Jedním z prvních vozidel přestavěných na elektromobil byl italský Fiat
Panda nabízený jako typ 202 s motorem s permanentními magnety.
Výkon elektromotoru 14 kW stačil na
udělení rychlosti 80 km/h.

Melex

Jeden z mála evropských zdrojů informací
o elektromobilech před 20 roky byl magazín
MobilE.

Elektrické verze známých typů se
prodávaly prostřednictvím dealerské sítě i mimo Francii.

Colenta

Historii, byť nedávné, patří i tento elektromobil postavený na základech vozidla Avia z bývalé úspěšné české automobilky.

Kdysi jsem patřil k obdivovatelům elektrických vozidel. V posledních desetiletích
minulého století rozhodně neměl tento dopravní prostředek na růžích ustláno.
S přítelem jsme dokonce připravili pro NADAS knihu o elektromobilech, vydavatelství
však bylo zrušeno. Tenkrát, psal se rok 1990, byl elektromobil v médiích i knižních
publikacích popelkou. Dnes je tomu naopak. Elektromobil je nabízen potenciálním
zájemcům všemi možnými způsoby, s propojením nabíjecích stanic po Evropě se
zabývá EU, ze scény zmizeli malí výrobci, zato se každým rokem na autosalonech
objevují novinky na stáncích renomovaných automobilových značek, do elektromobilů
před zraky televizních diváků usedají celebrity včetně hlav států světových mocností,
a tak bychom mohli pokračovat. Pokusme se o střízlivé hodnocení skutečnosti
a začněme s nedávnou historií.
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řipomeňme si ze stránek zmíněné publikace, že již v posledním desetiletí minulého
století měli zájemci ve vyspělých
zemích slušnou nabídku elektrických vozidel. Vzhledem k charakteru
našeho magazínu jsme náhodně vybrali z knihy o elektromobilech připravené do tisku před 25 lety zejména značky produkující užitková
vozidla. Jejich abecední „seznam“
dokumentuje snahu značky produkující malých i velkých výrobců elektrických vozidel ohřát se na výsluní

Ve spolupráci s podnikem RWE
(Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätwerken) postavila německá ﬁrma
Colenta Elektromobile GmbH v Dreisbachu několik elektrických vozidel. Pohotovostní hmotnost se
u jednotlivých typů pohybovala
v rozmezí 1100 až 1300 kg (užitečná

Elin
Rakouská ﬁrma Elin z Vídně přichází
s celou řadou projektů závislé i nezávislé elektrické trakce. Kromě kolejových elektropohonů se věnuje
i aktivnímu výzkumu a vývoji v oblasti silničních vozidel poháněných
elektrickou energií. Vozidlo postavené na bázi VW T4 je alternativně vybaveno olověnými akumulátory
a soustavou Zn-Br. Střídavý motor
(průměr 260 mm, délka 460 mm)
b

c

Elektrotransporter Elin: a – měniče, b – motor, c - akumulátory

Colenta

29%

Tyres

Higher and top
managerial
staﬀ

13%

Fuel
a

zájmu veřejnosti. Čas tehdy nedozrál. Mnohé se změnilo, leccos však
platí i dnes. Posuďte sami.

Skromné zdroje informací
Zatímco Evropa spala, v Americe vychází rozsáhlý katalog elektromobilů. Tato vzácná publikace se objevila
i mezi novinkami, které si mohli
koupit i čeští zájemci. Záhy se i v Evropě objevují tiskoviny zabývající se
alternativními pohony. Zdrojem informací byl zejména ve Švýcarsku
připravovaný magazín MobilE.

Polské golfové a dopravní vozíky
Melex jsou úspěšným exportním artiklem již mnoho let. Prodávají se
nejen v Evropě, ale i v USA, zejména
v golfové úpravě.
Golfové i užitkové varianty vozíků
nabízené v devadesátých letech byly vybaveny stejnosměrným motorem 1,55 kW/36 V, který poháněl
prostřednictvím hypoidního soukolí

Skříňový Citroën C25 Électrique typ 800, rok výroby
1992

12%

částí výbavy byla klimatizace. Univerzální prostředek s nulovými exhalacemi dokázal absolvovat každodenní cestu do zaměstnání i jízdu
po dálnici.

určité procento vozů s nulovými
emisemi, začala ve Spojených státech zcela nová éra elektromobilů.
Na typu Dodge EPIC (Electric Power
Inter-urban Commuter) se můžeme
přesvědčit, že i elektrický minivan
musí splňovat z hlediska vzhledu
nejvyšší nároky. Zdrojem elektrického proudu byly akumulátory Ni-Fe,
s nimiž dokázal elektrický automobil urazit dráhu takřka 200 km. Sou-

zadní nápravu. Vozítka byla vybavena zpětnou rychlostí.

14%

Electronics and
telematics systems

Peugeot
V muzeu ﬁrmy Peugeot ve francouzském městě Sochaux najdeme elektrickou tříkolku stejnojmenné značky z roku 1941, dokazující, že ani
městský elektrovozík nemusí být
„vynálezem“ švýcarských ekologů.
Později Peugeot soustředil pozorTruck&business 1/2016 - 59
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Mediadata 2017
2017 Time Schedule
Issue No.

Technical conditions for print ads

Deadline for
ad orders

Deadline for
print material

1/17

10.3.2017

17.3.2017

31.3.2017

2/17

2.5.2017

9.5.2017

22.5.2017

3/17

8.9.2017

15.9.2017

29.9.2017

4/17

3.11.2017

10.11.2017

24.11.2017

Advertising formats
(breadth x height) in mm
Bleed format 220x285 mm
Clean size format 190x240
Front page
Alonge

Distribution

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

1/1

Junior page

Front page

n 220x184

additional folding page

25

n (217x184 - by Alonge)
+ 3 mm bleed

1/2 breadth

n 190x118
n 220x138

+ 3 mm bleed

1/4 column

207 mm

ALONGE
= double page;
2nd cover page +
additional folding 17
page

n 424x285
(217+207)x285
++ 3 mm bleed

1/2 height

n 92x240
n 105x285

+ 3 mm bleed

1/4 standard

General terms for print advertising
Other conditions for advertising are subject
to General Conditions of Media Services of
Club 91, s.r.o. in current version published on
the company Internet site www.club91.cz

13

217 mm
( 2nd cover page)

1/3 breadth

n 190x77
n 220x97

+ 3 mm bleed

1/4 foot

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@truck-business.cz
Contact: +420 261 221 953, +420 724 183 891

20

n 190x240
n 220x285

n 125x182

+ 3 mm bleed

1/3 height

n 60x240
n 73x285

1/3Junior

n 125x117

+ 3 mm bleed

1/6 breadth

1/6 height

Price list
Prices in € excluding VAT (no VAT charged within EU)

General price list
Alonge
1/1
Junior page
1/2
1/3
1/4
Eye-catcher big
1/6
1/8
Eye-catcher small
Business card
Obálkové strany
Front page (220x184)*
Back cover page*
2nd cover page
3rd cover page

4 692
2 769
2 115
1 654
1 269
961
885
769
577
500
231
+ 70%
+ 50%
+ 30%
+ 10%

*) including option of partial UV painting up to 60 % of advert. size

n 44x240
n 57x285

n 92x124
n 105x144

+ 3 mm bleed + 3 mm bleed

n 190x60
n 220x80

+ 3 mm bleed

Eye-catcher
small
n 60x85

1/8 breadth

n 190x28
n 220x48

+ 3 mm bleed

n 190x38
n 220x58

+ 3 mm bleed

n 60x121
n 73x141

+ 3 mm bleed

Eye-catcher business card
big
n 60x170
92x56

Advertorial (PR article)
1/1
2 962
2/1
5 115
Inserts
A4 Leaﬂet
2 769
Additional page
+50%
Large brochures and
non-standard formats
Upon agreement
Discounts (From gross ﬁnancial amount in calendar year)
2 200 -5 800 EUR
-3%
5 801 – 9 600 EUR
-5%
9 601 – 13 000 EUR
-8%
Over 13 000 EUR
- 12 %
15 % agency discount (upon delivery of ready-to-print material)

