
Témata a komerční přílohy

Číslo / 
Měsíc Téma hlavní rubriky Fokus (komerční příloha) Další plánovaná témata čísla

Vydání  
(uzávěrka  

inzerce 17 dní  
před vydáním)

1 
Leden

Obaly a balení, veletrh Embax (obalové materiály, 
balicí stroje a zařízení, automatizace, design obalů, 
obalové technologie, etikety, tiskárny, výroba obalů)

Nákladní a užitková vozidla, 
doprava, logistické služby

22. 1. 2016

2 
Únor

Bezpečnost v dopravě a logistice (bezpečnost práce, 
skladové značení, ochrana budov, speciální obaly, ochrana 
nákladu, identifikace, nákladní doprava, průmyslové areály)

Smluvní logistika, přeprava, 
skladová a manipulační technika

19. 2. 2016

3 
Březen

E‑shopy, balíkové a expresní služby (kurýrní služby, 
třídicí systémy, informační systémy pro podporu distribuce, 
služby pro e‑commerce, užitkové vozy, mobilní terminály)

IT a identifikační systémy, doprava, 
logistická centra, financování, 
výrobní logistika

18. 3. 2016

4 
Duben

SPECIÁL: SKLADOVÁ A MANIPULAČNÍ TECHNIKA 
(řízení skladů a IT pro podporu skladových a manipulačních 
operací, automatizace procesů, vybavení skladů 
a logistických center, servisní služby, dopravníky, váhy, 
financování)

Veletrh For Logistic, obaly a balení, 
IT a identifikační systémy, doprava, 
spedice

15. 4. 2016

5 
Květen

Nákladní a užitková vozidla, silniční doprava  
(vozidla, nástavby, kontejnery, kombinovaná doprava, 
fleet management, telematika, navigace, burzy nákladů, 
financování)

Logistická centra, expresní 
a balíkové služby, legislativa, 
logistika ve výrobě

13. 5. 2016

6 
Červen

PŘÍLOHA: LOGISTIKA A DOPRAVA  
V MEZINÁRODNÍM OBCHODU* (dodavatelské řetězce, 
distribuce, logistická centra, skladování, mezinárodní 
expresní služby, finanční služby, doprava, globální rizika 
pro SCM)

Spedice, řízení dopravy, skladová 
a manipulační technika, obaly 
a balení

 17. 6. 2016 
16. 6. 2016*

7–8 
Červenec /
srpen

Logistické služby (služby s vyšší přidanou hodnotou 
a speciální služby, technologie pro distribuci, obaly a balení, 
IT systémy, skladování)

Nákladní a užitková vozidla, 
doprava, služby v dopravě, 
manipulace

15. 7. 2016

9 
Září

Letecká a námořní doprava (dopravní prostředky, 
řídicí systémy, distribuce, spedice, přístavy, letiště, další 
infrastruktura, obaly a balení, dodavatelské řetězce)

Intralogistika, speciální přepravy, 
logistická centra, smluvní logistika

2. 9. 2016

10 
Říjen

Zvláštní téma čísla: VELETRŽNÍ LOGISTIKA – MSV 2016 
v Brně (skladová a manipulační technika, balení, doprava 
silniční, kolejová, kombinovaná, letecká, vodní)

Logistická centra  
(vybavení logistických center, 
správa center, realitní poradenství, 
IT podpora, financování)

30. 9. 2016

11 
Listopad

SPECIÁL: SKLADOVÁ A MANIPULAČNÍ TECHNIKA 
(řízení skladů a IT pro podporu skladových a manipulačních 
operací, automatizace procesů, vybavení skladů a logistic‑
kých center, servisní služby, dopravníky, váhy, financování)

Identifikace, nákladní vozidla, 
železniční a kombinovaná doprava

4. 11. 2016

12 
Prosinec

IT a identifikační systémy (identifikační technologie, 
RFID, podnikové informační systémy, IT pro řízení skladů, 
tracking & tracing, tiskárny, terminály, navigace)

Nákladní a užitková vozidla, obaly 
a balení, doprava

2. 12. 2016

* Společná příloha s týdeníkem Ekonom (speciální ceník), v kompetenci týmu Logistiky (redakční zpracování, inzerce)

2016


