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FLEET ﬁremn automob y™ (FLEET Company Cars) s a profess ona „bus ness-to-bus ness“ magaz ne for the area of ﬂeet adm n strat on and ﬂeet
management S nce more than 12 years FLEET has been a respectab e and
apprec ated source of nformat on for Czech ﬂeet managers and other sen or
execut ves who dea w th company car management w th n the r manager a
competence Lead ng nat ona experts n ﬂeet management and ts components such as ﬁnanc ng nsurance te emat cs fue management serv c ng
and others contr bute to the magaz ne contents apprec ated for ts expert se S nce 2011 the ed tor a contents of the magaz ne has been strengthened w th a regu ar supp ement „Company Mob ty“ wh ch dea s w th
company mob ty as a who e focus ng on further means of transport
n 2017 FLEET rece ves even more potent a through o nt d str but on
together w th ead ng nat ona bus ness week y “Ekonom” wh ch goes n
add t on to ts own d str but on The ma n goa of the cooperat on w th the
Econom a pub sh ng company wh ch has been successfu y runn ng s nce
more than 5 years s to draw the ﬂeet management sector c oser to even
broader target group both of ﬂeet execut ves and dec s on makers w th n
Czech compan es
FLEET magaz ne s a key p ar of a comprehens ve commun cat on p atform
for ﬂeet management whose other components are nternet porta s
FLEET cz F eetAwards cz F remn autoroku cz and testu auto cz event
act v t es (Tour de F eet) and bus ness contest F eet Awards and Company
Car of the Year
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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.

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“.
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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
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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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Mediadata 2017
2017 Time Schedule
Issue No.
1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17

Technical conditions for print ads

Deadline for
ad orders
11.2.2017
23.3.2017
11.5.2017
10.8.2017
20.9.2017
9.11.2017

Deadline for
print material
18.2.2017
30.3.2017
18.5.2017
17.8.2017
27.9.2017
16.11.2017

Advertising formats
(breadth x height) in mm
Bleed format 220x285 mm
Clean size format 190x240
Front page
Alonge

Distribution

+

2.3.2017
13.4.2017
1.6.2017
31.8.2017
12.10.2017
30.11.2017

n Size of clean format
n Size of bleed format
(necessary to add 3 mm for bleed)

1/1

Junior page

Ready-to-print material:
Standard composite PDF ﬁle (Acrobat 8/PDF
1,6; resolution 300 dpi, colour matching C = 15°
M = 75° Y = 90° K = 45°), types in curves, colour
process CMYK, chemical or digital proof prints
recommendable, bleed 3 mm minimum, ICC
proﬁles to be switched-oﬀ, crop and matching
marks 3 mm from crop minimum. Format 1:1
Material for further processing by the magazine:
Images in jpg, tiﬀ, eps, resolution 300 dpi.
Semi-ﬁnished material in PDF, Photoshop,
Illustrator software, always in curves.
Please e-mail your print material to:
info@iﬂeet.cz
Contact: +420 261 221 953, +420 724 183 891

General terms for print advertising

Front page

n 220x184

additional folding page

25

n (217x184 - by Alonge)
+ 3 mm bleed

1/2 breadth

n 190x118
n 220x138

+ 3 mm bleed

1/4 column

207 mm

ALONGE
= double page;
2nd cover page +
additional folding 17
page

n 424x285
(217+207)x285
++ 3 mm bleed

n 92x240
n 105x285

+ 3 mm bleed

1/4 standard

13

217 mm
( 2nd cover page)

1/2 height

Other conditions for advertising are subject
to General Conditions of Media Services of
Club 91, s.r.o. in current version published on
the company Internet site www.club91.cz

1/3 breadth

n 190x77
n 220x97

+ 3 mm bleed

1/4 foot

20

n 190x240
n 220x285

Price list
n 125x182

+ 3 mm bleed

1/3 height

n 60x240
n 73x285

1/3Junior

n 125x117

+ 3 mm bleed

1/6 breadth

1/6 height

Prices in € excluding VAT
(no VAT charged within EU)

General price list
Alonge
1/1
Junior page
1/2
1/3
1/4
Eye-catcher big
1/6
1/8
Eye-catcher small
Business card
Cover pages
Front page (220x184)*
Back cover page*
2nd cover page
3rd cover page

+
14 424
7 654
5 813
4 636
3 680
2 885
2 655
2 281
1 694
1 548
442
+ 70%
+ 50%
+ 30%
+ 10%

*) including option of partial UV painting up to 60 % of advert. size

n 44x240
n 57x285

n 92x124
n 105x144

+ 3 mm bleed + 3 mm bleed

n 190x60
n 220x80

+ 3 mm bleed

Eye-catcher
small
n 60x85

1/8 breadth

n 190x28
n 220x48

+ 3 mm bleed

n 190x38
n 220x58

+ 3 mm bleed

n 60x121
n 73x141

+ 3 mm bleed

Eye-catcher business card
big
n 60x170
92x56

+
Advertorial (PR article)
Advertorial 1/1
8 094
Advertorial 2/1
14 575
Inserts
A4 Leaﬂet
7 654
Additional page
+50%
Large brochures and
non-standard formats Upon agreement
Discounts (From gross ﬁnancial amount in calendar year)
3 900 - 7 800 EUR
-3%
7 801 - 15 400 EUR
-5%
15 401 – 23 000 EUR
-8%
Over 23 000
- 12 %
15 % agency discount (upon delivery of ready-to-print material)

