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ZÁKLADNÍ STATISTIKA

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

VĚK

NÁVŠTĚVNÍK

POHLAVÍ

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

muž                                          

nový                                          desktop                                          

žena

vracející se mobil

tablet

35-44                                          19,87 %                                          

59,3 %                                          

78,2 %                                          39,8 %                                          

25-34 21,23 %                                          40,7 %                                          

21,8 %                                          53,8 %                                          

6,4 %                                          

45-54 20,70 %                                          

18-24 5,90 %                                          

65+ 16,60 %                                          

55-64 15,70 %                                          

177 220 
Průměrný počet návštěv *

1 950 kliků
Průměrná statistika kliků z banneru                                          

1 323 000
Počet zobrazení stránek *

42,95 %
Bounce Rate

7,46
Počet stránek za 1 návštěvu

00:03:35 
Průměrná doba na stránce



PROČ REKLAMA NA AUTOSYSTEM.CZ FORMY REKLAMY A PREZENTACE

Reklamní formáty na AUTOSYSTEM.CZ využívají 
dlouhodobě a systematicky například tito klienti:

BANNERY

ČLÁNKY
AKCE A SLEVY KAMPANĚ

Přehled aktuálních kampaní značek, 
dealerů, prodejců a fi rem v oblasti 

„auto“
frekvence: 

neomezeně
bonus: 

komunikace s více než 3 000 fanoušky 
AUTOSYSTEM.CZ a dalšími více než 

100 000 sdílejícími uživateli 
na sociálních sítích

Anonce akcí a slev formou 
článků prostřednictvím 

redakčního systému
frekvence: 

neomezeně
bonus: 

komunikace s více než 3 000 fanoušky 
AUTOSYSTEM.CZ a dalšími více než 

100 000 sdílejícími uživateli 
na sociálních sítích

Zprávy a informace formou 
článků prostřednictvím 

redakčního systému
frekvence: 

neomezeně
bonus: 

komunikace s více než 3 000 fanoušky 
AUTOSYSTEM.CZ a dalšími více než 

100 000 sdílejícími uživateli 
na sociálních sítích a publikace 

na AUTONEWSLETTER.CZ

AUTOSYSTEM.CZ je jediný internetový portál v ČR, který se specializuje na prodej a podporu prodeje 

nových a předváděcích automobilů. Na trhu působí již od roku 2008, kdy navázal na obchodní 

internetovou platformu AUTOMODUL.COM z roku 2001.

Jde tedy o nejstarší internetový a mobilní systém v České republice.

AUTOSYSTEM.CZ je reprezentativním webem významných autorizovaných prodejců všech značek, 

zastoupených v ČR.

AUTOSYSTEM.CZ, kromě služeb, které poskytuje svým klientům – dealerům, jako jsou: nabídka skladových 

vozů (AUTOSYSTEM.CZ), CRM pro správu a realizaci poptávek a obchodních případů (AUTOKLIENT.CZ), 

garantovaný přenos dat vozidel (AUTO-LINK.CZ), nabízí automobilovým značkám, významným dealerům, 

leasingovým společnostem, pojišťovnám a dalším fi rmám nabízejícím produkty a služby v oblasti „auto“, 

možnost reklamy a prezentace.

Internetový a mobilní autosalon AUTOSYSTEM.CZ eviduje za rok 2,1 milionu návštěv a 1,1 milionu uživatelů. 

Tedy téměř všichni zákazníci, kteří si ve fi nále koupí nový nebo zánovní automobil nebo takový automobil 

hledají. Reklamy a kampaně zaměřené na zákazníky nových a zánovních automobilů mají proto na 

AUTOSYSTEM.CZ velkou účinnost a jejich cílení je zde téměř 100%. Tento kvalitativní model reklamy 

a prezentace přináší nejen potřebný efekt, ale zároveň šetří zadavatelům peníze, protože ceny jsou 

nastavené tak, aby získávanému efektu odpovídaly a klienti nemuseli platit za kvantitativní potenciál.

VÝZNAMNÍ AUTORIZOVANÍ 
DEALEŘI:

Autocentrum BARTH | AUTO IN | Auto Průhonice 

Srba servis | Emil Frey | Famko  

AV CAR | Iveco Truck Centrum | Gold Car 

Auto Trutnov | ALGON PLUS - AUTO 

CARLING AUTO | Motortec | AF Centrum

AUTOMOBILOVÉ 
ZNAČKY:

Ford | KIA | Hyundai | Peugeot | Suzuki

Citroen | FIAT | Alfa Romeo | Jeep | Seat

přímo a nebo prostřednictvím mediálních agentur: 

Mindshare | MÉDEA INTERACTIVE 

Lion Communications | Bespoke

Formát bannerů PNG / JPG / GIF 
až 2 plochy každého banneru, s agregací 1:5

650 x 280 px260 x 410 px

Ceny jsou sjednávané podle rozsahu a délky spolupráce.
Aktuální ceník reklamních a prezentačních ploch je v části Reklama na AUTOSYSTEM.CZ.

260 x 205 px 
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