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Základní údaje
Periodicita:
čtvrtletník
Rozsah: 20 – 44 str.
Distribuce:
předplatné a direct mailing
Cena výtisku:
59 Kč vč. DPH
Celoroční předplatné v ČR:
200 Kč vč. DPH
Celoroční předplatné v EU:
63 €
Cena elektronického vydání:
90 Kč vč. DPH
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
periodik.cz
predplatit.cz
nebo přímo ze stránek
truck-business.cz
Elektronické formáty
přístupné z www.truck-business.cz

Magazín pro strategii
podnikání v silniční
autodopravě

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.
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

Nově
distribuce také
s týdeníkem
Ekonom!

15 let na
trhu

Řidiči

6%
11%

Ostatní

6%
48%

Servisní
služby

43%

8%
10%

12%
29%

Vyšší a vysoký
management

Pneumatiky

13%

PHM

14%

Elektronické
a telematické systémy

Zdroje: internetový průzkum truck-business.cz, 2019

Mediadata 2021
Harmonogram 2021
Číslo vydání

Technické podmínky tiskové inzerce

Uzávěrka
objednávek

Uzávěrka
pro hotové podklady

Distribuce

1/21

5.3.

12.3.

25.3.

3/21

4.6.

11.6.

24.6.

3/21

3.9.

10.9.

23.9.

4/21

5.11.

12.11.

25.11.

Rozměry inzerce
1/1

1/2 (šířka)

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, 602 339 089

Všeobecné podmínky inzerce
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

Inzerát – titulní strana

Ceník inzerce
n 182x240
n 200x265 + 4 mm spad
n 200x165 + 4 mm spad

n 182x117
n 200x127 + 4 mm spad

1/2 (výška)

1/3 (šířka)

Ceny v Kč bez DPH

Ceník plošné inzerce
1/1
1/2
1/3
1/4

72 000
43 000
33 000
25 000

Obálkové strany
Titulní strana (200x165)*
Zadní str. obálky*
2. str. obálky
3. str. obálky

+ 70%
+ 50%
+ 30%
+ 10%

*) včetně možnosti parciálního laku do 60 % plochy inzerce

n 88x240
n 96x265 + 4 mm spad
1/3 (výška)

n 57x240
n 65x265 + 4 mm spad

n 182x76
n 200x86 + 4 mm spad
1/4

n 88x115
n 96x125 + 4 mm spad

Advertorial (PR článek)
1/1 strana
2/1 strany

43 000
72 000

15% agenturní sleva (pouze při dodání hotových podkladů)

Slevy za opakování
2 čísla
3 čísla
4 čísla

- 30%
- 40%
- 50%

