Magazín pro strategii
podnikání v silniční
autodopravě

Základní údaje
Periodicita:
čtvrtletník
Distribuce:
předplatné, direct mailing
a síť PNS a.s.
Cena výtisku:
139 Kč vč. DPH
Celoroční předplatné v ČR:
499 Kč vč. DPH
Celoroční předplatné v EU:
63 €
Cena elektronického vydání:
90 Kč vč. DPH

Truck & business™ je specializovaný magazín typu „business-to-business“ pro strategii podnikání v silniční autodopravě. Je určen zejména
středním a vyšším manažerům dopravních a zasilatelských společností
v dálkové i regionální autodopravě, kteří řeší otázky efektivního fungování
svých ﬁrem a rozhodují o směrech jejich budoucího rozvoje. Druhou
hlavní cílovou skupinu čtenářů tvoří dodavatelské ﬁrmy v odvětví.

Kontakty
Vydavatel:
Club 91, s.r.o.
5. května 1323/9
140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 221 953, 241 409 318
Fax: +420 241 403 333
info@truck-business.cz
www.truck-business.cz
Objednávky předplatného
www.periodik.cz nebo
www.truck-business.cz
Tel.: 800 30 03 02 (bezplatná linka)
Elektronické formáty
přístupné z www.truck-business.cz

Truck & business má pomoci řídicím pracovníkům dopravců i dodavatelů
lépe se orientovat v nových trendech odvětví, nalézat rezervy efektivity,
přinášet náměty a inspiraci pro jejich práci a vytvářet komunikační platformu mezi dodavateli a odběrateli.
Truck & business je českou edicí stejnojmenného evropského časopisu
s 30letou tradicí, jehož vydavatelem je belgická společnost Transportmedia. Tištěný časopis doplňuje internetový portál www.truck-business.cz,
elektronické newslettery a odborné konference (Truck Business Day).
Zástupci české edice časopisu Truck & business zasedají v odborné porotě pro volbu Evropského autodopravce roku (ETCY).

Cílové skupiny

střední a vyšší management dopravních společností
střední a vyšší management spedičních a logistických společností
dodavatelské ﬁrmy všeho druhu (technika, díly, paliva, elektronické přístroje,
software...)
ﬁnanční ústavy a pojišťovny
státní správa, sdružení, školy

Struktura čtenářů
Poskytovatel autodopravních,
spedičních a logistických služeb (79 %)

Dodavatelé autodopravních, spedičních
a logistických společností (21 %)

Majitelé
a společníci

Motorová
a přípojná vozidla

Výkonní
zaměstnanci
mimo řidičů
Nižší a střední
management

Řidiči

6%
11%

Ostatní

6%
48%

Servisní
služby

Události

NEJEN TRUCKFORCE POMÁHÁ AUTODOPRAVCŮM ZVYŠOVAT HOSPODÁRNOST

OPTIFUEL CHALLENGE ZNÁ VÍTĚZE

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.

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.

Goodyear Total Mobility

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

G

oodyear Total mobility představuje nabídku nových služeb, je odpovědí na nejnovější trendy v odvětví dopravy a logistiky.
Program jednoho z největších světových výrobců pneumatik pomáhá
provozovatelům vozových parků zvládat klíčové úkoly, které před nimi stojí dnes nebo budou stát v budoucnu.
Nabídku již využívají čeští a slovenští
autodopravci.

Hodnocení představitele
společnosti
Dejme slovo Petru Abrahámkovi, Sales Directoru společnosti Goodyear:
„Volba správných pneumatik a pravidelné kontroly jejich stavu přímo
ovlivňují až 40 procent veškerých
provozních nákladů, ať už se jedná
o palivovou hospodárnost, dobu plné provozuschopnosti, nákladů na
údržbu nebo spokojenost řidičů.
Konkrétní úspory jsou patrné z přehledu služeb a bývají pro dopravce
většinou velmi přesvědčivé. Čeští
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Za předsednickým stolem usedli na besedě s médii kromě Petra Abrahámka Eva Hlavatá a Vojtěch
Oliva, který má na starosti komunikaci s ﬂeety.

a slovenští zákazníci mají zájem například o aplikaci eJOB pro záznam
dat o servisu pneumatik přímo v místě zásahu. Zcela nově poptávají moderní zařízení na automatizovanou
diagnostiku pneumatik během několika vteřin.“

Jednodušší provoz
Do sady nástrojů Goodyear Total Mobility pro zjednodušení každodenního provozu, prodloužení doby plné
provozuschopnosti vozidel a minimalizaci celkových nákladů na jejich

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

spodářství s cílem snížení celkových
provozních nákladů na kilometr. Jejich součástí jsou inovativní řešení
pro správu vozového parku Goodyear
Proactive Solutions, jež zvyšují efektivitu provozu a přinášejí značné
úspory, online systém správy pneumatik Goodyear FleetOnlineSolutions, který propojuje servisní poskytovatele s informacemi o zákaznících
– dopravcích – nebo vícejazyčná celoevropská nonstop asistenční služba Goodyear ServiceLine24h a Multiple Life Concept.
I Evropská síť TruckForce, která poskytuje nonstop silniční havarĳní
službu a prémiový servis na všech
hlavních trasách v celé Evropě, předkládá komplexní nabídky pro vozové
parky přizpůsobené požadavkům
konkrétních zákazníků, včetně dodávky prémiových pneumatik, řešení
a služeb. TruckForce je zaměřena na
komplexní řízení celého životního cyklu 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 minut.

lovenský zástupce František
Oravec se stal vítězem ﬁnálového klání, před druhým Piotrem Krahelem z Polska ze společnosti Concept Cargo Logistics
a třetím Pascalem Bosserem z Francie ze společnosti Transports Rollin.

Jízda v běžném provozu
Soutěž byla rozdělena do dvou částí: v té první vyplňovali ﬁnalisté teoretický test, který prověřil jejich
znalosti v hospodárně jízdě a tvořil
10 % ﬁnálové známky. Ve druhé čás-

Pneumatiky

13%

PHM

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

Početná skupina příznivců přijela z Polska.

Jízdy probíhaly za běžného silničního provozu.

10%

14%

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

ti ﬁnále soutěžící usedli za volanty
modelů Renault Trucks T 480 verze
2019, aby změřili své síly během jízdy na vytyčené trase v běžném provozu, která trvala cca 40 minut.

Odměny pro nejlepší
Velká radost příznivců slovenského vítěze.

text: (red)
foto: (vt) a Goodyear

29%

Vyšší a vysoký
management

S

43%

8%

12%

Titul se stěhuje na Slovensko

Dopravci vyžadují montáž zařízení pro kontrolu
huštění pneumatik.

14 let na
trhu

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 hodnotě 3000 eur a francouzský řidič
Pascal Bosser získal voucher v hod-

Elektronické
a telematické systémy

notě 1500 eur na nákup zboží dle
vlastního výběru.
Speciální cenu „fair play“ si odvezl
Nabil Bedreddine z Alžíru, ze společnosti TerrenoTrans, za své neutuchající nadšení a šíření dobré nálady
v průběhu celé soutěže.
text: (red)
foto: (Renault Trucks)
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Zdroje: internetový průzkum truck-business.cz, 2016

Mediadata 2020
Harmonogram 2020
Číslo vydání

Technické podmínky tiskové inzerce

Uzávěrka
objednávek

Uzávěrka
pro hotové podklady

Distribuce

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.

Rozměry inzerce
(šířka x výška) v mm
Rozměr časopisu 220x285 mm
Rozměr sazebního obrazce 190x240
Titulní strana
Alonge

n rozměr na sazební obrazec
n čistý rozměr po okraj strany
(nutno přidat min 3 mm na spad)

1/1

Junior page

titulka

n 220x184

rozkladací strana navíc
založená dovnitř

25

n (217x184 - při Alonge)
+ 3 mm spad

ALONGE
= dvoustrana;
2. strana obálky
+ rozkládací
strana navíc

207 mm

Ostatní podmínky inzerce se řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami mediálních služeb
společnosti Club 91, s.r.o., v aktuálním znění,
zveřejněnými na webových stránkách
společnosti www.club91.cz

13

217 mm

n 424x285

1/2 výška

n 190x118
n 220x138

n 92x240
n 105x285

1/4 sloupec

Všeobecné podmínky inzerce

(2. str. obálky)

1/2 šířka

+ 3 mm spad

17

Hotové podklady:
Inzertní podklady ve standardním
kompozitním tiskovém PDF souboru (min.
Akrobat 8/
PDF 1,6; rozlišení 300 dpi, barevný prostor
CMYK, zahrnuté (embeded) fonty, spadávky
alespoň 3 mm, vypnuté ICC profily, ořezové
a pasovací značky umístěné alespoň 3 mm od
ořezu. Formát: 1:1.
Podklady pro zhotovení v redakci
Truck & business:
Obrázky ve formátu jpg, tiﬀ, eps, rozlišení 300 dpi.
Podklady pro inzerci zasílejte na adresu:
info@truck-business.cz
kontakt: 261 221 953, 606 685 449

(217+207)x285
+ 3 mm spad

+ 3 mm spad

1/4 standard

1/3 šířka

n 190x77
n 220x97

+ 3 mm spad

1/4 podval

20

n 190x240
n 220x285

n 125x182

+ 3 mm spad

1/3 výška

n 60x240
n 73x285

1/3Junior

n 125x117

+ 3 mm spad

1/6 šířka

1/6 výška

Ceník inzerce

Ceny v Kč bez DPH

Ceník plošné inzerce
Alonge
1/1
Junior page
1/2
1/3
1/4
Eye-catcher big
1/6
1/8
Eye-catcher small
Vizitka
Obálkové strany
Titulní strana (220x184)*
Zadní str. obálky*
2. str. obálky
3. str. obálky

122 000
72 000
55 000
43 000
33 000
25 000
23 000
20 000
15 000
13 000
6 000
+ 70%
+ 50%
+ 30%
+ 10%

*) včetně možnosti parciálního laku do 60 % plochy inzerce

n 44x240
n 57x285

+ 3 mm spad

n 92x124
n 105x144
+ 3 mm spad

1/8 šířka

n 190x28
n 220x48

+ 3 mm spad

n 190x60
n 220x80

n 190x38
n 220x58

+ 3 mm spad

+ 3 mm spad

Eye-catcher
small
n 60x85

Eye-catcher
big
n 60x170

n 60x121
n 73x141

+ 3 mm spad

Vizitka

Advertorial (PR článek)
1/1 strana
2/1 strany
Vklady
Leták formátu A4
Další strana navíc
Rozsáhlejší tiskoviny
a neobvyklé formáty
Slevy

77 000
133 000
72 000
+50%
dle dohody

(Z ﬁnančního objemu gross za kalendářní rok)

92x56

60 000 – 150 000 Kč
151 000 – 250 000 Kč
251 000 – 350 000 Kč
nad 350 000 Kč

-3%
-5%
-8%
- 12 %

15% agenturní sleva (pouze při dodání hotových podkladů)

