Magazín pro správu
a řízení vozových parků
a firemní mobilitu

Základní údaje
Periodicita:
6x za rok
Distribuce:
předplatné, direct mailing
Cena výtisku:
139 Kč vč. DPH
Celoroční předplatné v ČR:
799 Kč vč. DPH
Celoroční předplatné v zahraničí:
35,- ¤
Cena elektronického vydání:
75 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@ifleet.cz
www.ifleet.cz
Objednávky předplatného
www.periodik.cz nebo
www.ifleet.cz/predplatne
Tel.: 800 30 03 02 (bezplatná linka)
Elektronické formáty
přístupné z www.ifleet.cz

FLEET firemn automob y™ e spec a zovaný odborný magaz n typu bus ness-to-bus ness pro ob ast správy a ř zen vozových parků Za v ce než
dvanáct et svého působen na českém trhu se sta FLEET uznávaným
a vyh edávaným zdro em nformac českých fleet manažerů ostatn ch ř d c ch pracovn ků tuzemských firem kteř se v rámc své pracovn náp ně
zabýva poř zován m a provozem firemn ch automob ů Na stránkách časop su FLEET se profi u předn odborn c na fleet management eho d č
součást ako e financován po štěn te emat ka management PHM
serv s a da š V roce 2011 se temat cká náp ň časop su rozrost a o sekc
F remn mob ta která se zabývá prob emat kou komp exn mob ty d
ve firmách př využ t všech dostupných dopravn ch prostředků
V roce 2017 vycház FLEET kromě v astn d str buce také v d str buc týden ku Ekonom C em spo upráce s vydavate stv m Econom a které trvá
ž v ce než pět et e př b žen prob emat ky poř zován a správy vozových
parků firemn mob ty vůbec š rš c ové skup ně manažerů a podn kate ů
Spo ečná d str buce tak výrazně rozš řu e a pos u e schopnost F eetu
os ov t re evantn c ové skup ny ak s výkonnou tak rozhodovac pravomoc v ob ast mob ty
Časop s FLEET e k čovou součást komp exn komun kačn p atformy pro
ob ast fleet managementu kterou dá e tvoř nternetové portá y FLEET cz
F eetAwards cz F remn autoroku cz a testu auto cz dá e eventové akt v ty
(Tour de F eet) a ankety F eet Awards a F remn auto roku Od roku 2008
vycház FLEET také na S ovensku ve spo ečném podn ku Auto Bus ness
Med a

C ové skup ny
!finančn řed te é manažeř pro nákup
!fleetov manažeř provozovate ů fleetů
!dodavate é fleetů ve všech ob astech
!státn správa ško y nst tuce

Struktura čtenářů
!Struktura čtenářů d e profesn ch skup n

Dodavate
fleetu

F

text: Richard Plos
foto: archiv
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V POKLUSU
POKLUSU
Fleet manager, to není klidná pozice. Situace
je samozřejmě jiná ve firmě se stovkou aut
v majetku a jiná tam, kde jezdí třicet aut na
operativní leasing a o „zbytkové“ činnosti se
ve firmě stará někdo nad rámec své hlavní
pracovní činnosti. I zde je ale třeba sledovat
řadu věcí, jako například školení řidičů a zejména pak průběh celého nájmu po stránce

vé společnosti. Je tedy omylem si myslet, že
s adopcí operativního leasingu se autům ve
firmě nikdo věnovat nemusí. Pokud se jedná
o větší počet aut, je tak jako tak fleet manažer
zapotřebí. Je tím, kdo hájí zájmy firmy a řidičů vůči dodavateli a také tím, kdo hájí zájmy
firmy vůči řidičům. Bez toho to prostě nejde...
Operativní leasing je ale stále v menšině,
přestože se postupně prosazuje více a více,
většina firem má auta v majetku a fleet manažer se v nich tedy musí patřičně „ohánět“.

F nančn ctv

manažera, kteří mají jakoby náhodou vždy
pravdu, ale o všech ostatních, kteří jsou povinni ve věcech týkajících se firemních vozidel fleet manažera poslouchat. Má zvolit
autoritativní postojj? Má dělat, jako že prohřešky nevidí, nebo se snažit řešit vše neformálně až přátelsky? „I když se to možná nezamlouvá vedení, tak mezi důležité věci pro
práci fleet manažera řadím i přátelské vztahy
s řidiči. Už několikrát se mi víc osvědčilo vlídné slovo než finanční postih,“ říká k tomu
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Chtě nechtě musí být dobrý fleet manažer

z vlastní praxe Miloš Vysloužil, vedoucí odboru Doprava společnosti Vodovody a Kanalizace Kroměříž. Drtivá většina problematických situací vzniká kvůli menším či větším
(nenahlášeným) poškozením aut, a tady je
nejlepším lékem dobrá pojistka. O problematice přístupu k menším poškozením vozidel jsme ostatně psali v č. 2/2014 (Malá škoda taky škoda). Represe je účinná jen
v úzkém spektru, mnohem širší mantinely
využití má motivační přístup. V každé firmě
se dá najít způsob, jak řidiče vhodně přimět
ke kvalitní péči o svěřené auto a k bezpečné,
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Adept tohoto povolání se musí připravit na
časté telefonáty, leckdy i po pracovní době,
na řešení problémů s dodavateli, kteří neplní
termíny, na dohadování s řidiči o zavinění
různých poškození vozidel, na reporty a nepříjemná vysvětlování nadřízeným i další situace, které mohou být někdy docela stresující. Kdo hledá klidné místečko, ten zde asi
nepochodí. Odpovědnost je velká, práce
hodně, času málo.
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JAKÁ JE PRÁCE
MODERNÍHO FLEET MANAŽERA
leetoví manažeři jsou obvykle lidé, kteří mají o auta zájem. Pokud tomu tak
není, jedná se asi o nevhodnou volbu
povolání, protože tato pozice orientaci
v praktických oblastech automobilového
provozu a techniky vyžaduje na jednom
z prvních míst seznamu potřebných znalostí
a dovedností. „Myslím, že pro člověka, který
se chce věnovat fleet managementu, je velmi
přínosné, pokud začíná někde u dodavatele,
ať už v automobilce, u dealera, v servisu nebo
u leasingové společnosti. Jednak získá celkový přehled, jednak bude později při jednáních vědět, jaké jsou procesy na druhé straně,
co je možné a co nikoli, jaké jsou možnosti
pro slevy, kde se skrývají možná rizika a podobně,“ říká Ivo Hykyš, Head of Fleet Management společnosti Siemens. S tím souhlasí
i Jan Večerek Fleet Specialist společnosti Kofola ČeskoSlovensko: „Nejlepší průpravou je,
když si fleet manažer vyzkouší práci na obou
stranách, tedy jako uživatel služebního vozidla i jako dodavatel, třeba prodejce vozidel.“
A František Gregor, Fleet Support společnosti Cushman & Wakefield, dodává: „Měl by mít
také ekonomické uvažování a určité minimum v oblasti ekonomiky podniku, protože
nákladovost fleetu bude řešit neustále. To je
věc, které se dnes nikdo nevyhne,“
Podle názoru fleet manažerů tedy asi není
vhodné skočit do fleetového odvětví „rovnýma nohama“, lepší je postupně sbírat zkušenosti na pozicích s menším rozsahem zodpovědností a postupně se vypracovat,
protože žádné školení nikoho na tak komplexní práci, jakou je fleet management, nemůže připravit.
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Zdroj: internetový průzkum Trend FLEET serveru iFLEET.cz

Mediadata 2017
Harmonogram 2017
Číslo vydání
1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17

Technické podmínky tiskové inzerce

Uzávěrka
Uzávěrka
Distribuce
objednávek pro hotové podklady
11.2.2017
18.2.2017
2.3.2017
23.3.2017
30.3.2017
13.4.2017
11.5.2017
18.5.2017
1.6.2017
10.8.2017
17.8.2017
31.8.2017
20.9.2017
27.9.2017
12.10.2017
9.11.2017
16.11.2017
30.11.2017

+

Rozměry inzerce

titulka

rozkladací strana navíc
založená dovnitř

■ rozměr na sazební obrazec
(šířka x výška) v mm
■ čistý rozměr po okraj strany
Rozměr časopisu 220x285 mm
(nutno přidat min 3 mm na spad)
Rozměr sazebního obrazce 190x240
1/1
Junior page
Titulní strana
Alonge

■ 220x184

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

Ceník inzerce

20

■ 424x285

1/2 šířka

1/2 výška

■ 190x118
■ 220x138

■ 92x240
■ 105x285

1/4 sloupec

17

Všeobecné podmínky inzerce

(2. str. obálky)

■ (217x184 - při Alonge)
+ 3 mm spad

+ 3 mm spad

25

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 Fleetu:
Obrázky ve formátu jpg, tiﬀ, eps, rozlišení
300 dpi.
Podklady pro inzerci zasílejte na adresu:
info@ifleet.cz
kontakt: 261 221 953, 724 183 891

(217+207)x285
+ 3 mm spad

+ 3 mm spad

1/4 standard

1/3 šířka

■ 190x77
■ 220x97

+ 3 mm spad

1/4 podval

■ 190x240
■ 220x285

■ 125x182

+ 3 mm spad

1/3 výška

■ 60x240
■ 73x285

1/3Junior

■ 125x117

+ 3 mm spad

1/6 šířka

1/6 výška

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

+
375 000
199 000
150 000
119 000
95 000
75 000
69 000
59 000
44 000
39 000
10 000
+ 70%
+ 50%
+ 30%
+ 10%

*) včetně možnosti parciálního laku do 60 % plochy inzerce

+

■ 44x240
■ 57x285

+ 3 mm spad

■ 92x124
■ 105x144
+ 3 mm spad

■ 190x60
■ 220x80

+ 3 mm spad

Eye-catcher
small
■ 60x85

1/8 šířka

■ 190x28
■ 220x48

+ 3 mm spad

■ 190x38
■ 220x58

+ 3 mm spad

Eye-catcher
big
■ 60x170

■ 60x121
■ 73x141

+ 3 mm spad

Vizitka

92x56

Advertorial (PR článek)
Advertorial 1/1
210 000
Advertorial 2/1
379 000
Vklady
Leták formátu A4
199 000
Další strana navíc
+50%
Rozsáhlejší tiskoviny
a neobvyklé formáty
dle dohody
Slevy (Z finančního objemu gross za kalendářní rok)
100 000 – 200 000 Kč
-3%
201 000 – 400 000 Kč
-5%
401 000 – 600 000 Kč
-8%
nad 600 000 Kč
- 12 %
15% agenturní sleva (pouze při dodání hotových podkladů)

