GREEN CAR

Zásadní publikace o firmách a elektromobilitě
V rámci Českého fleetového barometru 2022 hovoří
26 zástupců českých společností a jejich dodavatelů
Produktový speciál vychází i jako příloha týdeníku

16. listopadu 2022

GREEN CAR

+

Základní údaje
Periodicita:
čtvrtletník
Rozsah: 36 str.
Distribuce:
předplatné a direct mailing
Cena výtisku:
59 Kč vč. DPH / 2,40 EUR
Celoroční předplatné vč.
poštovného:
200 Kč vč. DPH (ČR) / 39 EUR (EU)
Cena elektronického vydání:
40 Kč. vč. DPH / 1,50 EUR
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@iﬂeet.cz
www.iﬂeet.cz
Objednávky předplatného
periodik.cz
predplatit.cz
nebo přímo ze stránek
iﬂeet.cz
Elektronické formáty
přístupné z www.iﬂeet.cz

Produktový speciál
časopisu FLEET o českých
firmách a elektromobilitě

18 let na
trhu

TÉMATA VYDÁNÍ:
Budoucnost elektromobility
Dokáží elektromobily konkurovat vozidlům se spalovacím motorem v dojezdu? Právě
strach z dojezdu (range anxiety) tvoří jednu z bariér při koupi vozidel. Mezitím však přibyla
i nová obava označovaná jako úzkost z nabíjení (charge anxiety). Je řešením prodlužování
dojezdu zvětšováním kapacity baterie, zvyšováním počtu rychlonabíjecích stanic či přijdou ke slovu i vyměnitelné baterie?

Který elektromobil je nejvhodnější
Výběr správného elektrifikovaného vozidla (hybridu, plug-in hybridu či elektromobilu) je
novodobá alchymie. Sáhnete-li po nesprávném autě, může přijít velké zklamání v podobě
nedostatečného dojezdu, či nepřiměřené spotřeby paliva a energie.

Jak se měří spotřeba elektrifikovaných vozidel
Spotřeby, které u svých automobilů udávají výrobci, byly v minulosti často terčem kritiky.
To, že byla oprávněná, ukázal přechod z normy WLTP na NEDC. Jak je ale měřena spotřeba
hybridů, plug-in hybridů či elektromobilů a co ovlivňuje udávaný dojezd?

Jsou elektrifikovaná vozidla bezpečná?
Mezi často tradované nevýhody elektrifikovaných vozidel patří také mýtus o častém vzplanutí elektromobilů. Statistiky ukazují, že tyto legendy nemají reálné opodstatnění. Jaké
jsou tedy dosavadní zkušenosti s bezpečností a jak elektromobily v oblasti ochrany posádky hodnotí agentura Euro NCAP?

Přehled elektromobilů
Stručný přehled elektromobilů a plug-in hybridů dostupných na trhu. Přehled cen, dojezdu, spotřeb a cen servisních úkonů při nájezdu 150 000 km.

GREEN CAR

Nabíjení elektromobilů
Počty nabíjecích, veřejně dostupných stanic. Jaké jsou největší problémy při nabíjení elektromobilů z pohledu dostupnosti a konstrukce nabíjecích stanic i z pohledu samotných
elektromobilů? Umí aplikace pomoci při logistice nabíjení?
Jak vybudovat firemní nabíjecí infrastrukturu.

Elektrifikované automobily a legislativa
Která legislativní opatření zvýhodňují elektrifikovaná vozidla a u kterých dochází k jejich
znevýhodnění.

Financování elektromobilů
Úskalí financování elektromobilů, zůstatkové hodnoty, remarketing. Jak jsou na elektromobilitu připraveny banky a leasingové společnosti?

Pojištění elektromobilů
Jak přistupují pojišťovny k elektrifikovaným vozidlům. Je jejich pojištění zákonnou či havarijní pojistkou dražší než v případě vozidel se spalovacím motorem?

Mediadata

GREEN CAR
Harmonogram
Číslo vydání

Technické podmínky tiskové inzerce
Uzávěrka
objednávek

Uzávěrka
pro hotové podklady

Distribuce

20.10.

27.10.

10.11.

3/22

Rozměry inzerce
1/1

1/2 (šířka)

Inzerát – titulní strana

Všeobecné podmínky 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)

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

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 Fleet:
Obrázky ve formátu jpg, tiﬀ, eps,
rozlišení 300 dpi.
Podklady pro inzerci zasílejte na adresu:
info@iﬂeet.cz
kontakt: 261 221 953, 602 339 089

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

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

Ceník inzerce

Ceny v Kč bez DPH

Ceník plošné inzerce
1/1
1/2
1/3
1/4

99 000
59 000
49 000
34 000

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

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

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

59 000
99 000

15% agenturní sleva (pouze při dodání hotových podkladů)

Slevy za opakování
2 čísla
3 čísla
4 čísla

n 57x240
n 65x265 + 4 mm spad

n 88x115
n 96x125 + 4 mm spad

- 10%
- 20%
- 30%

