Media data 2019

Už viac ako 10 rokov dôležité informácie k dôležitým ľuďom

Printové magazíny

www.fleet.eu.sk

Základné údaje
Ročník: XII.
Náklad: 4 500 výtlačkov
Distribúcia: direct mailing

Cena výtlačku: 3,50 e
Celoročné predplatné: 12 e
Štatistika: viď strana 5

www.truck-business.sk

Cena 4,50 €

Cena 4,50 €

pneurevue
Cena 4,50 €

Cena 4,50 €
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1/2014
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Časopis pre obchod s pneumatikami, pneuservis a
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Časopis pre obchod s pneumatikami, pneuservis a aftermarket

HIGH QUALITY

pneuservis a aftermarket

Ročník IV číslo 1/2017

Cena 4,50 €

BEST SUMMER TYRE RANGE

a aftermarket

KNOW-HOW PRE INOVÁCIU
PREVÁDZKY SERVISU
A PREDAJA S DÔVEROU
ZÁKAZNÍKOV K VAŠIM
CENÁM

Ročník III číslo 2/2016
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Pneumatiky pre SUV
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Mierny optimizmus pred letnou sezónou

56

S opravármi o opravách

46

Povoľovanie kovových matíc

Zimná pneumatika
pre kompaktné
vozidlá

Zimná pneumatika
pre univerzálne
použitie

www.pneub2b.eu

Spojte sa s
inováciou
Hankook Tire
a Real Madrid

Zimná pneumatika pre
kompaktné vozidlá
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BE ONE WITH IT
Splyňte so svojimi pneumatikami a splyniete s cestou.
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Online konfigurátor
diskov a TPMS

"Very balanced summer tyre,
very good on dry roads."

"Very balanced summer tyre,
best tyre for wet roads."
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Pneu revue™ je špecializovaný magazín typu „businessto-business“ pre oblasť
priemyslu pneumatík, obchodu a servisu. Pokrýva všetky aspekty týchto
odvetví ako zo strany ponuky (výrobcovia, predajcovia a poskytovatelia služieb), tak i dopytu (najmä veľkoodberatelia a vozové parky). Zaoberá sa
i odvetviami, ktoré sa s vývojom pneuservisnej branže stávajú jej prirodzenou súčasťou (napr. rýchloservis, predaj príslušenstva a pod). Odvetvie
predaja a servisu pneumatík prešlo za posledné štvrťstoročie razantným
vývojom. Nové distribučné kanály, vplyv internetu, fúzie koncernov, expanzia nových značiek, vznik franšízových konceptov, prelínanie autoservisu
a pneuservisu, rastúca technická a kvalifikačná náročnosť...to je len niekoľko z celej plejády vplyvov, ktoré zásadne zmenili podnikanie v pneuservisnej branži na Slovensku.
Cieľom Pneu revue je mapovať stav odvetvia, predstaviť jeho najvýznamnejších hráčov, naznačiť smery ďalšieho vývoja a informovať o situácii v hlavných dodávateľských odvetviach, najmä v oblasti servisnej techniky
a vybavenia.

Cena výtlačku: 3,50 e
Celoročné predplatné: 12 e
Štatistika: viď strana 5

ov

Magazín Truck & business je jediným B2B magazínom na Slovensku, ktorý sa zaoberá správou a riadením autoparkov
nad 3,5 tony. Magazín má dve časti: časť Firma sa venuje podnikaniu s nákladnými vozidlami, stavebnou technikou, autobusmi či poľnohospodárskymi strojmi (legislatíva, európske právo, efektivita, HR, remarketing...),
časť Truck sa zaoberá technickou stránkou a testami úžitkových vozidiel,
prípojnej techniky i strojov, predstavuje nástroje a služby v segmente, venuje sa zaujímavostiam z histórie i štatistikám registrácie vozidiel v SR.
Truck & business je súčasťou celoeurópskej siete rovnomenných časopisov, obsah sa však pripravuje na mieru slovenského trhu. Rovnako ako
magazín FLEET firemné automobily využíva direct mailing, teda najefektívnejšiu formu distribúcie k cieľovej skupine, vďaka čomu je najefektívnejšou komunikačnou platformou medzi dodávateľmi a odberateľmi v tomto
segmente.

Základné údaje
Ročník: XIII.
Náklad: 8 500 výtlačkov
Distribúcia: direct mailing

V

Magazín FLEET firemné automobily sa
zaoberá stratégiami riadenia firemných flotíl, od obstarania vozidiel a všetkých súvisiacich služieb (financovanie, poistenie,
monitorovanie...) cez ich prevádzku (HR,
car policy, efektivita, legislatíva, ekonomika...) až po remarketing. Ako jediný na Slovensku sa komplexne venuje najnovším trendom fleet manažmentu s ohľadom na ekonomiku prevádzky firemných flotíl. Časopis je
zasielaný poštou manažérom, disponujúcim rozhodovacími kompetenciami v rámci výberu i obstarávania firemných vozidiel i všetkých súvisiacich tovarov a služieb. Ide zároveň o ľudí, ktorí riadia a ovplyvňujú
investície i obstarávanie všetkých položiek, súvisiacich s chodom ich firiem – od kancelárskych potrieb cez nákup zariadení pre obchod a výrobu až po výber zdravotnej starostlivosti pre zamestnancov.
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Opravy obrích pneumatík
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HANKOOK TIRE
Česká republika
Nusle, 14078
s.r.o.
PRAHA 4, Česká
republika

Metodika ADAC

72

Test celoročných

pneumatík
.

Základné údaje
Ročník: VI.
Náklad: 1 800 výtlačkov

:

Distribúcia: direct mailing a predplatné
Cena výtlačku: 4,50 e
Celoročné predplatné: 8 e

www.pneurevue.sk

www.flotila.sk

.
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Harmonogram ročníka 2019
Číslo vydania

Cenník inzercie

Uzávierka
podkladov/objednávok
9.3.2019
8.6.2019
7.9.2019
9.11.2019

1/2019
2/2019
3/2019
4/2019

Distribúcia
29.3. - 5.4.2019
28.6. - 5.7.2019
27.9. - 4.10.2019
29.11. - 6. 12.2019

Harmonogram ročníka 2019
Číslo vydania

Uzávierka
podkladov/objednávok
14.3.2019
14.6.2019
13.9.2019
15.11.2019

1/2019
2/2019
3/2019
4/2019

Distribúcia
29.3. - 5.4.2019
28.6. - 5.7.2019
27.9. - 4.10.2019
29.11. - 6. 12.2019

Formát
Alonge
1/1
Junior page
1/2
1/3
1/4

6 655 T
3 990 T
3 100 T
3 090 T
1 990 T
1 500 T

Obálkové strany
U1 (titulná str. obálky)
U2 (2. str. obálky)
U3 (3. str. obálky)
U4 (zadná str. obálky)
Strana 5 (pri editoriale)

5 380 T
2 990 T
2 490 T
2 490 T
1 590 T
1 000 T

3 590 T
2 490 T
1 890 T
1 590 T
990 T
790 T

1/1 + 70 %
1/1 + 50 %
cena vnútornej strany
1/1 + 50 %
1/1 + 20 %

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

4 490 T
5 990 T

Stornopodmienky: - 22 dní a viac pred dátumom uverejnenia:
- 21 – 15 dní:
- menej než 15 dní:

3 500 T
5 300 T

2 790 T
4 390 T

50 % ceny inzercie
75 % ceny inzercie
100 % ceny inzercie

Kompletné Všeobecné podmienky inzercie nájdete na adrese: www.flotila.sk

Harmonogram ročníka 2019
Číslo vydania

Technické podmienky inzercie

Uzávierka
podkladov/objednávok
16.2.2019
24.8.2019

1/2019
2/2019

Distribúcia
8.3. - 15.3.2019
13.9. - 20.9.2019

Inzertné podklady v štandardnomkompozitnomtlačovomPDFsúbore
(rozlíšenie 300 DPI), písmo v krivkách alebo embedované v pdf, farebný
režimCMYK, vypnuté ICC profily, orezové a pasovacie značky 5 mm,
umiestnené minimálne4 mmodorezu. Formát 1:1

Formáty inzercie
Formáty inzercie
sú spoločné pre
všetky tituly.

Formát je uvádzaný vo formáte (šírka x výška) v mm
Rozmer časopisu 220x285 mm
Rozmer sadzobného obrazca 190x240 mm
Alonge

Titulná strana
Rozkladacia strana naviac
založená dovnútra

TITUL
titulka

n 220x184

n (217x184 - pri Alonge)
+ 4 mm spadávka

1/2 šírka

n 190x118
n 220x138

+ 4 mm spadávka

1/1

ALONGE
= dvojstrana;
2. strana obálky
+ rozkladacia
strana naviac

207 mm

1/2 výška

n 92x240
n 105x285

+ 4 mm spadávka

n rozmer na sadzobný obrazec
n čistý rozmer po okraj strany
(treba pridať min. 4 mm na spad.)

25

17

1. strana
časopisu

1/2 Junior

25

13

17

Kontakt
Kontakt:
Auto Business Media, s.r.o.
Drieňová 23
821 01 Bratislava
Tel/ fax: 02/ 3900 9175

13

217 mm
(2. str. obálky)

n 424x285

20

(217+207)x285

n 190x77
n 220x97

+ 4 mm spadávka

n 125x182

1/3 výška

n 60x240
n 73x285

+ 4 mm spadávka

1/4 štandard

n 92x124
n 105x144

+ 4 mm spadávka

info@ifleet.sk
info@truck-business.sk

www.flotila.sk

+ 4 mm spadávka

+ 4 mm spadávka

1/3 šírka

20

n 190x240
n 220x285

1/4 podval

n 190x60
n 220x80

+ 4 mm spadávka

Managing director
Ján Keder
e-mail: jan.keder@ifleet.sk
mobil: +421-911-915-308
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Fleetové eventy

DAY

www.fleetday.sk

FLEET DAY je najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku, ktorého tradícia sa píše od roku 2009. Podujatie ponúka vynikajúcu platformu na stretnutie oboch skupín
reprezentujúcich B2B, pričom odborné prednášky v prvej časti dňa sú zamerané na témy súvisiace so zvýšením efektivity správy firemných autoparkov, druhá neformálna
časť dňa je vyhradená testovacím jazdám na nových automobiloch a diskusiám v rámci fóra. Viac informácií o partnerstve a fotogalérie z minulých ročníkov nájdete na
www.flotila.sk.

wwww.truckday.sk

TRUCK & BUSINESS DAY je jediným podujatím svojho druhu, určeným pre spoločnosti prevádzkujúce flotily vozidiel nad 3,5 tony, a to nielen z oblasti medzinárodnej kamiónovej dopravy, ale aj pre spoločnosti podnikajúce v agrosektore, stavebníctve, lesníctve, komunálnych službách, či v rámci vnútroštátnej dopravy. Odborná časť podujatia je venovaná prednáškam zameraným na legislatívu, nákladové položky a novinky v oblasti zefektívňovania riadenia týchto autoparkov. Poobedňajšia časť je venovaná
neformálnym diskusiám a testovaniu vozidiel.

Firemné auto roka

www.firemneautoroka.sk

Vydavateľstvo Auto Business Media je organizátorom voľby a udeľovania ocenení FLEET AWARDS - Firemné auto roka na Slovensku. Najlepšie firemné autá v deviatich
kategóriách (od poolových, cez manažérske, až po ľahké úžitkové vozidlá) volia podľa objektívne nastaveného hlasovacieho kľúča manažéri veľkých i stredných slovenských firiem. Víťazi využívajú zisk ocenenia v marketingovej komunikácii, pričom výsledky voľby majú širokú medializáciu.
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Fleetové eventy

2

DAY

PARTNER PODUJATIA

cena pre inzertných klientov
PROPAGÁCIA A KOMUNIKÁCIA:

Partner
FLEET DAY

4 990 €*
3 315 €*

Partner
T&B Day

Partner oboch podujatí
(zvýhodnená cena)

2 490 €*
1 650 €*

5 610 €*
3 720 €*

✷ uvedenie loga partnera v materiáloch súvisiacich s podujatím a v rámci medializácie podujatia
✷ umiestnenie loga partnera s rozmermi 60 x 50 cm na prioritnom mieste v konferenčnej sále
✷ projekčné poďakovanie partnerovi s uvedením jeho loga pri otvorení konferencie
✷ 3 vstupenky na podujatie pre zástupcov alebo pozvaných hostí partnera
✷ možnosť prezentácie partnera formou prezentačného stánku
✷ reklamný rozhovor s moderátorom v rámci programu podujatia
✷ umiestnenie propagačných materiálov partnera v konferenčných zložkách pre všetkých účastníkov
✷ uvedenie loga partnera v úvodnej časti konferenčného materiálu
✷ komplexný súbor fotografií z podujatia

HLAVNÝ PARTNER

cena pre inzertných klientov
PROPAGÁCIA A KOMUNIKÁCIA:

8 490 €*
6 630 €*

4 240 €*
3 310 €*

9 550 €*
7 450 €*

(navyše oproti partnerovi)
✷ možnosť prezentácie hlavného partnera prednáškou v rozsahu 15 minút v rámci odborného programu podujatia
✷ uvedenie loga hlavného partnera na webe www.flotila.sk v sekcii FLEET DAY (resp. v sekcii Truck & Business Day) vrátane hyperlinku
na webovú stránku mesiac pred a tri mesiace po podujatí
✷ umiestnenie loga hlavného partnera s rozmermi 80 x 60 cm na prioritnom mieste v konferenčnej sále
✷ 3 vstupenky na podujatie pre zástupcov hlavného partnera
✷ možnosť pozvať na podujatie 5 hostí
✷ projekčné poďakovanie hlavnému partnerovi s uvedením jeho loga pri otvorení odbornej konferencie
✷ projekčné poďakovanie hlavnému partnerovi s uvedením jeho loga po ukončení odbornej konferencie

GENERÁLNY PARTNER

cena pre inzertných klientov
PROPAGÁCIA A KOMUNIKÁCIA:

10 490 €*
8 960 €*

5 240 €*
4 480 €*

11 790 €*
9 990 €*

(navyše oproti hlavnému partnerovi)
✷ iba jedna spoločnosť
✷ uvedenie loga a názvu generálneho partnera ako súčasť názvu podujatia v podobe „názov partnera“ FLEET DAY 2019
(resp. Truck & Business Day 2019) v materiáloch súvisiacich s podujatím a v rámci medializácie podujatia
✷ možnosť prezentácie generálneho partnera prednáškou v rozsahu 20 minút v rámci odborného programu podujatia
✷ anotácia prednášky v rámci magazínu FLEET firemné automobily (resp. Truck & Business)
✷ materiál o aktivitách generálneho partnera v magazíne FLEET firemné automobily (resp. Truck & Business)
✷ projekčné poďakovanie generálnemu partnerovi s uvedením jeho loga pri otvorení konferencie
✷ projekčné poďakovanie generálnemu partnerovi s uvedením jeho loga po skončení každého bloku prezentácií
✷ uvedenie reklamného bannera generálneho partnera na webe www.flotila.sk v sekcii FLEET DAY a v sekcii FLEET firemné automobily
(resp. v sekcii Truck & Business Day a Truck & Business), vrátane hyperlinku na webovú stránku mesiac pred podujatím a v celom
období do konania ďalšieho ročníka podujatia
✷ umiestnenie loga generálneho partnera s rozmermi 120 x 80 cm na prioritnom mieste v konferenčnej sále
✷ 5 vstupeniek na podujatie pre zástupcov generálneho partnera
✷ možnosť pozvať na podujatie 10 hostí
*Štandardizovaný stánok v cene. Ceny sú bez DPH.

DETAILY O PROGRAME NÁJDETE NA WWW.FLOTILA.SK v sekciách Fleet Day a Truck & Business Day
Kontakt: Auto Business Media, s.r.o.
info@ifleet.sk, 0911 915 308, www.flotila.sk

PREčO SA STAť PARTNEROM?

Najvýznamnejšie a najväčšie stretnutie manažérov fleetového biznisu na Slovensku
Každoročne reprezentatívna účasť decision makerov v oblasti výberu, obstarávania a správy firemných vozidiel a zástupcov automobilového sektora
Osvedčená kombinácia vzdelávacej konferencie a neformálneho popoludňajšieho programu, spojeného s testovacími jazdami
Program rozšírený o voľbu Firemného auta roka
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Štatistické údaje

85,36 %

všetkých na Slovensku registrovaných vozidiel kategórie N2 a N3 patrí firmám, ktorým je zasielaný magazín
Truck&Business
(platí pre spoločnosti vlastniace viac ako dve vozidlá)

70,05 %

všetkých na Slovensku registrovaných vozidiel kategórie N1
a M1 patrí firmám, ktorým je zasielaný magazín
FLEET firemné automobily
(platí pre spoločnosti vlastniace viac ako štyri vozidlá)

Štruktúra cieľových skupín
▼ podľa sektora podnikania
Výroba
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Informačné technológie
Cestovný ruch
Zdravotníctvo
Obchod
Stavebníctvo
Finančníctvo
Služby
Štátne inštitúcie a samospráva
Doprava

▼ podľa pozície v spoločnosti

▼ regionálne rozloženie

15,3 %
7,3 %

Riaditelia
Členovia predstavenstva
Vedúci hosp. správy a pod. útvarov
Majitelia, spoločníci a konatelia
Správcovia autoparkov
Vyšší manažéri so širšou pôsobnosťou

2,2 %
2,5 %
1,5 %
36,5 %
12,5 %
1,1 %

15,9 %
8,4 %
6,1 %
34,7 %
11,8 %
23,1 %

Banskobystrický kraj 9,6 %
Bratislavský kraj 28,9 %
Košický kraj 9,2 %
Nitriansky kraj 12,0 %
Prešovský kraj 8,9 %
Trenčiansky kraj 9,8 %
Trnavský kraj 10,3 %
Žilinský kraj 11,3 %

12,2 %
3,1 %
5,8 %

Štruktúra cieľových skupín
▼ podľa sektora podnikania
Pozemná doprava
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Stavebníctvo
Obchod
Výroba
Ostatné služby
Odpadové hospodárstvo
Verejná správa

▼ podľa pozície v spoločnosti

▼ regionálne rozloženie
Banskobystrický kraj 11,1 %
Bratislavský kraj 15,8 %

36,6 %
13,3 %

Top manažment
Majitelia a spoločníci
Správcovia autoparkov
Riaditelia

10,6 %
18,8 %
8,2 %

31,6 %
42,4 %
5,6 %
20,4 %

Košický kraj 10,8 %
Nitriansky kraj 14,6 %
Prešovský kraj 11,1 %

3,0 %

Trenčiansky kraj 10,6 %
Trnavský kraj 13,5 %

2,7 %

Žilinský kraj 12,8 %

6,8 %
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