AUTOHLED.CZ
media kit

Představení portálu
Autohled.cz

Autohled pomáhá zájemcům o nový vůz zorientovat se na stále rostoucím trhu
nových vozidel.
Zaměřujeme se nejen na zkušené motoristy, kteří u nás najdou detailní srovnání
jednotlivých modelů a motorizací, ale také na širokou veřejnost, které ukážeme, kde
s výběrem nového auta začít.
Návštěvníci Autohledu si mohou porovnat modely dostupné na českém trhu na
základě zvolených parametrů. Kromě toho u nás mohou získat nabídky operativního
leasingu, skladových vozů nebo vozů na míru. I proto Autohled navštěvuje více než
100 000 uživatelů měsíčně.

Návštěvnost a další
metriky
Měsíční návštěvnost: 206 tisíc návštěv, 154 tisíc unikátních návštěvníků, 402 tisíc
zobrazení stránek (zdroj: Google Analytics, červen 2020).
Facebook: 2713 fanoušků, dosah příspěvků za posledních 28 dní: 47472 uživatelů
lnstagram: 2403 sledujících, pravidelně sdílíme fotky/stories z testovaných vozů
TikTok: 19,5 tisíc liků, 1010 sledujících - snažíme se zaujmout i mladší cílovou
skupinu

Případová studie
Škoda Karoq

121 800
zásah celkem

60 000
shlédnutí na
Facebooku

53 300
shlédnutí na
youtube

8 500
přečtení
recenze

Psaná recenze od zveřejnění získala 8,5 tisíce přečtení s průměrnou dobou strávenou na stránce 4 minuty 30 sekund. Pro Facebook jsme vytvořili video „6 věcí, které
se nám líbí na Škodě Karoq", které získalo od zveřejnění 60 tisíc zhlédnutí, 46
sdílení a 310 reakcí. Pro YouTube jsme vytvořili prodlouženou verzi Facebookového
videa, která zde za dobu existence získala 19 tisíc zhlédnutí. Dále jsme také na náš
kanál vytvořili video interiéru (30 tisíc zhlédnutí), exteriéru (1500 zhlédnutí) a infotainmentu (2800 zhlédnutí).

Skvělé umístění ve
vyhledávačích
Autohled se díky své databázi vozů, porovnávači i vlastním recenzím umisťuje na
předních pozicích ve vyhledávačích. 95% návštěv jde tedy přímo z výsledků
vyhledávání. Zájemci o nový vůz často hledají jednotlivé parametry nebo porovnání
vozů mezi sebou. Obojí najdou na Autohledu přehledně zpracované. Díky tomu
Autohled navštěvuje daleko více skutečných zájemců o daný vůz než v případě
“lifestylového” magazínu o autech.

Přehledná filtrace
Srdcem Autohledu je přehledná a jednoduchá filtrace, která umožní rychle vyhledat
modely aut, které odpovídají požadavkům uživatele - ať už se jedná o laika či nadšence
do aut. Vybírat lze podle mnoha parametrů, kde lze pak dále auta řadit - na screenshotu pak vidíme výběr SUV od VW seřazených podle velikosti kufru se složenými zadními
sedadly.

Jednoduchý
porovnávač
Autohled umožňuje mezi sebou porovnávat jednotlivé vozy podle všech dostupných parametrů. Přidat do porovnání lze vůz z různých míst Autohledu,
porovnání je pak finální krok výběru nového vozu. K aktuálnímu výběru pak
dokážeme nabídnout relevantní vozy, které by mohly uživatele zajímat.

Magazín
V magazínu zveřejňujeme naše recenze, které jsou přímo propojené s modely aut v
katalogu. Návštěvník tak získá kromě vlastní recenze a fotografií i kompletní technická data, odkazy na nejbližší konkurenty, statistiky prodejnosti modelů a v neposlední řadě také možnost zobrazit aktuální akční nabídky a skladové vozy, nebo
poptat konkrétní model u dealerů.
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