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Magazine for business
strategy in road
transport and logistics
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 cus-
tomers, e.g. transport companies.

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

Source: inquiry www.truck-business.cz, 2016
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Události

Goodyear Total mobility před-
stavuje nabídku nových slu-
žeb, je odpovědí na nejnověj-

ší trendy v odvětví dopravy a logistiky.
Program jednoho z největších světo-
vých výrobců pneumatik pomáhá
provozovatelům vozových parků zvlá-
dat klíčové úkoly, které před nimi sto-
jí dnes nebo budou stát v budoucnu.
Nabídku již využívají čeští a slovenští
autodopravci.

Hodnocení představitele
společnosti
Dejme slovo Petru Abrahámkovi, Sa-
les Directoru společnosti Goodyear:
„Volba správných pneumatik a pra-
videlné kontroly jejich stavu přímo
ovlivňují až 40 procent veškerých
provozních nákladů, ať už se jedná
o palivovou hospodárnost, dobu pl-
né provozuschopnosti, nákladů na
údržbu nebo spokojenost řidičů.
Konkrétní úspory jsou patrné z pře-
hledu služeb a bývají pro dopravce
většinou velmi přesvědčivé. Čeští

a slovenští zákazníci mají zájem na-
příklad o aplikaci eJOB pro záznam
dat o servisu pneumatik přímo v mís-
tě zásahu. Zcela nově poptávají mo-
derní zařízení na automatizovanou
diagnostiku pneumatik během něko-
lika vteřin.“

Jednodušší provoz
Do sady nástrojů Goodyear Total Mo-
bility pro zjednodušení každodenní-
ho provozu, prodloužení doby plné
provozuschopnosti vozidel a mini-
malizaci celkových nákladů na jejich

vlastnictví patří zejména: 
� Inovativní prémiové pneumatiky,
které snižují spotřebu paliva a nabí-
zejí co nejdelší kilometrový proběh.
Celkem je v nabídce společnosti 400
prémiových nákladních a autobuso-
vých pneumatik a protektorů. (Více
o nových pneumatikách na str. 62–
63 věnovaných technice.)
� Unikátní soubor nástrojů chytrých
technologií a prediktivních monitoro-
vacích systémů (G-Predict), který
 prodlužuje dobu plné provozuschop-
nosti a umožňuje správu pneuho-

spodářství s cílem snížení celkových
provozních nákladů na kilometr. Je-
jich součástí jsou inovativní řešení
pro správu vozového parku Goodyear
Proactive Solutions, jež zvyšují efek-
tivitu provozu a  přinášejí značné
úspory, online systém správy pneu-
matik Goodyear FleetOnlineSoluti-
ons, který propojuje servisní posky-
tovatele s informacemi o zákaznících
– dopravcích – nebo vícejazyčná ce-
loevropská nonstop asistenční služ-
ba Goodyear ServiceLine24h a Mul-
tiple Life Concept.
� Evropská síť TruckForce, která po-
skytuje nonstop silniční havarĳní
službu a prémiový servis na všech
hlavních trasách v celé Evropě, před-
kládá komplexní nabídky pro vozové
parky přizpůsobené požadavkům
konkrétních zákazníků, včetně do-
dávky prémiových pneumatik, řešení
a služeb. TruckForce je zaměřena na
komplexní řízení celého životního cy-
klu pneumatik nákladních vozidel.
Zahrnuje jejich preventivní údržbu,
výměnu, prořezávání i protektorování
a  také silniční asistenční službu.
V rámci této služby vrací zákazníky
zpět do provozu na silnici do 180 mi-
nut.

text: (red)
foto: (vt) a Goodyear

Společnost Goodyear představila svou
novou komplexní nabídku pro dopravce.
Pod hlavičkou Goodyear Total Mobility
spojuje celou řadu prémiových
nákladních pneumatik, sadu datových
řešení včetně monitorovacích služeb
a služeb prediktivní analýzy.
Podrobnosti o službách, včetně
TruckForce, se novináři dozvěděli na
setkání s představiteli společnosti
Goodyear, kteří se starají o své klienty
nejen v České republice, ale i na
Slovensku a v Maďarsku. Setkání se
uskutečnilo na sklonku září v Praze.

NEJEN TRUCKFORCE POMÁHÁ AUTODOPRAVCŮM ZVYŠOVAT HOSPODÁRNOST 

Goodyear Total Mobility 

Evropská síť TruckForce zahrnuje více než 2000 servisních míst v 32 zemích a poskytuje nonstop sil-
niční asistenční havarijní službu.

Dopravci vyžadují montáž zařízení pro kontrolu
huštění pneumatik.

Za předsednickým stolem usedli na besedě s médii kromě Petra Abrahámka Eva Hlavatá a Vojtěch
Oliva, který má na starosti komunikaci s fleety.
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Slovenský zástupce František
Oravec se stal vítězem finálo-
vého klání, před druhým Pio-

trem Krahelem z Polska ze společ-
nosti Concept Cargo Logistics
a třetím Pascalem Bosserem z Fran-
cie ze společnosti Transports Rollin.

Jízda v běžném provozu
Soutěž byla rozdělena do dvou čás-
tí: v té první vyplňovali finalisté te-
oretický test, který prověřil jejich
znalosti v hospodárně jízdě a tvořil
10 % finálové známky. Ve druhé čás- ti finále soutěžící usedli za volanty

modelů Renault Trucks T 480 verze
2019, aby změřili své síly během jíz-
dy na vytyčené trase v běžném pro-
vozu, která trvala cca 40 minut.

Odměny pro nejlepší
František Oravec, řidič a současně
spolumajitel stejnojmenné rodinné
firmy, se stal nejlepším řidičem

v  hospodárné jízdě pro rok 2019
a pro svoji společnost získal hlavní
cenu v  podobě tahače Renault
Trucks T 480 verze 2019 společně
s voucherem v hodnotě 6000 eur na
nákup zboží. Polskému řidiči Piotru
Krahelovi ze společnosti Concept
Cargo Logistics patřil voucher v hod-
notě 3000 eur a francouzský řidič
Pascal Bosser získal voucher v hod-

notě 1500 eur na nákup zboží dle
vlastního výběru.
Speciální cenu „fair play“ si odvezl
Nabil Bedreddine z Alžíru, ze společ-
nosti TerrenoTrans, za své neutucha-
jící nadšení a šíření dobré nálady
v průběhu celé soutěže.

text: (red)
foto: (Renault Trucks)

Již pátý ročník soutěže Optifuel
Challenge uspořádala v letošním roce
značka Renault Trucks. Dne 16. října
2019 se v Lyonu utkalo 25 řidičů
z 25 zemí v rámci mezinárodního finále
soutěže v hospodárné jízdě.

OPTIFUEL CHALLENGE ZNÁ VÍTĚZE 

Titul se stěhuje na Slovensko 

Rozhodující byl výsledek zhruba čtyřicetiminutové jízdy se soupravou s tahačem Renault Trucks T 480 verze 2019.

Početná skupina příznivců přijela z Polska.

Jízdy probíhaly za běžného silničního provozu.

Velká radost příznivců slovenského vítěze.
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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@truck-business.cz
Contact: +420 261 221 953, +420 724 183 891

2020 Time Schedule
Issue No.                 Deadline for              Deadline for               Distribution
                                       ad orders                print material

1/20                                    13.3.                            20.3.                            27.3.

3/20                                8.5.                             15.5.                            22.5.

3/20                               11.9.                            18.9.                            25.9.

4/20                              13.11.                         20.11.                           27.11.

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

General price list
Alonge 4 692 
1/1 2 769 
Junior page 2 115 
1/2 1 654 
1/3 1 269 
1/4 961 
Eye-catcher big 885 
1/6 769 
1/8 577 
Eye-catcher small 500 
Business card 231 
Obálkové strany
Front page (220x184)* + 70%
Back cover page* + 50%
2nd cover page + 30%
3rd cover page + 10%
*) including option of partial UV painting up to 60 % of advert. size

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)

Advertising formats

(breadth x height) in mm
Bleed format 220x285 mm 
Clean size format 190x240

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

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

n 190x118

n 220x138
+ 3 mm bleed

n 190x77

n 220x97
+ 3 mm bleed

n 190x60

n 220x80
+ 3 mm bleed

1/2 breadth

n 220x184

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

Front page

n 92x240

n 105x285
+ 3 mm bleed

1/2 height 1/3 breadth 1/3Junior

n 60x85
small

Eye-catcher

n 60x170
big

Eye-catcher

n 60x240

n 73x285
+ 3 mm bleed

n 125x117

1/3 height

n 60x121

n 73x141
+ 3 mm bleed

1/6 height1/4 foot

n 190x38

n 220x58
+ 3 mm bleed

1/6 breadth

n 44x240

n 57x285
+ 3 mm bleed

1/4 column

n 92x124

n 105x144
+ 3 mm bleed

1/4 standard

n 424x285

(217+207)x285
++ 3 mm bleed

Alonge

ALONGE
= double page; 

2nd cover page +

additional folding

page

( 2nd cover page)

Front page

business card

92x56

n 125x182

Junior page

n 190x240

n 220x285
+ 3 mm bleed

1/1
25

20

17 13

n 190x28

n 220x48
+ 3 mm bleed

1/8 breadth

207 mm
217 mm

ad
di

tio
na

l f
ol

di
ng

 p
ag

e


