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O PRODUKTU
Vybermiauto.cz je webový pomocník při výběru nového auta. Pomáhá čtenáři s orientací
v nabídkách automobilek na českém trhu. Nabízí nezávislé recenze i katalog s podrobným
přehledem technických a dalších údajů jednotlivých modelů.

JAKÝ JE ČTENÁŘ VYBERMIAUTO.CZ:
Čtenářem je především muž ve věku 40 až 55 let, který si chce koupit nové auto nebo ho
zajímají novinky z automobilového světa. Vyhovuje mu zejména funkce asistent, která mu díky
možnosti volby požadovaných parametrů pomůže najít auto přesně na míru. Rád čte nezávislé
recenze. Díky nim má přehled o novinkách i cenách a je si při výběru ještě jistější.
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HLAVNÍ SEKCE
Asistent

Články a recenze

Hlavní funkce serveru a zároveň
nejpodrobnější pomocník pro výběr nového
auta na internetu. Čtenáři na základě
zadaných parametrů doporučí auto vhodné
přímo pro něj.

Zabývají se především cenami aut a jejich
změnami. Recenze nabízí průběžně
aktualizované testy.

Katalog vozů

Porovnávač

Přes 300 modelů od 34 značek prodávaných
na českém trhu. Nechybí kompletní
technické údaje ani aktuální ceníky.

Jednoduše srovná vybrané modely. Kromě
základních údajů čtenáři ukáže, u kterého
modelu si musí připlatit, a který má naopak
zvolený prvek v základní výbavě.

www.vybermiauto.cz

PROČ PRÁVĚ VYBERMIAUTO.CZ?
Nabízí nejjednodušší orientaci v nabídkách automobilek na českém trhu.
Má podrobný přehled technických údajů, výbavy a cen jednotlivých modelů, doplněný
o autorské testy vozů. Ty jsou v průběhu životnosti auta neustále auktualizovány.
Oslovíte více než 126 000 čtenářů, kteří web sledují.
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PROFIL ČTENÁŘE A JEHO ŽIVOTNÍ STYL

• Muži: 86 %
• Ženy: 14 %

18 %

Vzdělání
VŠ: 21 %
VOŠ: 7 %
SŠ: 39 %
Ostatní: 33 %

věk 35–44 let

25 %
věk 45–54 let

20 %
věk nad 55 let

Sleduje videa
a ukázky
na internetu:

66 %

Životní úroveň

45 %
čistý příjem
domácnosti vyšší
než 40 000 Kč

Nakupuje
na internetu:

76 %

KDE NÁS ČTENÁŘI SLEDUJÍ:

PV

59 %
Počítač

PV

PV

4%

40 %

Tablet

Mobil

Počet reálných uživatelů:

Zobrazené strany:

126 721 RU

13 136 371 PV

Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, Listopad 2019
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