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Mise 
 Auto Journal není pouze jeden z dalších automobilových portálů. Jeho cílem je 

přinést aktuální a objektivní informace ze světa motorismu v kvalitní a zároveň 
čtivé formě.  

 
 Vysoký akcent klademe zejména na kvalitní fotografie a audiovizi vlastní 

produkce. Jako jediní v ČR přinášíme pravidelně testy supersportovních a 
exotických vozů. Redakce magazínu je složena ze zkušených odborníků daného 
segmentu. 

 
 ISSN: 1803-6260 
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Profilace serveru 
 Sofistikovaný automobilový portál se zaměřením na prémiové vozy 

 Server vystupuje spíše jako image médium a snaží se propagovat spolupracující 
značky 

 Nabídka komplexních informací z automobilového světa 

 Vedlejší interní projekty pro naše čtenáře 

 Poradenská činnost 

 Kvalitní fotografie a audivoze 
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Proč AutoJournal? 
 Kvalita je pro nás důležitější, než kvantita 

 Recenze jsou psány čtivou formou s důrazem na kvalitu fotografií 

 Mimo psanou formu prezentujeme produkty partnerů i na našem  YouTube 
kanálu ve formě dynamických spotů a video testů 

 Reálná osobní interakce se čtenáři – soutěže o účast při testování a možnost 
osobního zážitku s produktem partnera 

 Vysoká interakce na sociální síti Facebook - v poměru celkového množství 
fanoušků a jejich interaktivity jsme v ČR bezkonkurenční. 

 Server vystupuje spíše jako image médium a snaží se maximálně propagovat své 
partnery 
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Cílová skupina 
• 15-70 let, 90 procent muži 
• příjmově vyšší střední a high society třídy 
• lidé studující nebo vystudováni na vysoké škole, sekundárně minimálně 
 střední školu 
• lidé aktivně užívající internet v profesním i soukromém životě 
• lidé s vysokou loajalitou ke značce a evidentním zájmem o její produkty 
• lidé s chutí do života, bavit se, nezahálet, aktivně žít 
• lidé zvídaví, chtějí zažít něco nového, neobvyklého 
• lidé společenští, ale zároveň i individualisté, nikoliv ale extrémní 
 individualismus 
• především obyvatelé České a Slovenské republiky 
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Audiovize a široký YouTube kanál 
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Náš YouTube kanál se stal velmi populárním a počty shlédnutí dosahují statisíců. Specializujeme se na dynamické klipy doplněné 

o akční záběry s čistým zvukem automobilů – něco, co na trhu dosud chybělo. V druhé řadě natáčíme také tradiční testy vozidel 

mimo sportovní segment. Pro naše partnery tak nabízíme široké možnosti zviditelnění produktů. 



Kvalitní foto produkce 
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Kvalita výstupu fotografií z redakčního testování, reportáží a eventů je pro nás prioritou. 



Návštěvnost dle Google Analytics 
 Máme 93.250 unikátních čtenářů dle Google Analytics a údaj neustále stoupá 
 Analýzu návštěvnosti měříme pomocí Google Analytics a NetMonitor 
 Charakteristika návštěvnosti je silně rostoucí. 
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Návštěvnost dle NetMonitor - Celková 
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Návštěvnost dle NetMonitor - PC 
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Návštěvnost dle NetMonitor - Mobil 
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Návštěvnost dle NetMonitor - Tablet 
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Interaktivita na Facebooku 
Kvalita je pro nás důležitější, 

než prostá kvantita. V poměru 

celkového množství fanoušků 

a jejich interaktivity jsme v 

ČR bezkonkurenční. 

 

Procentuální  nárůst 

fanouškovské základny se u 

nás pohybuje mezi 2-10 % 

týdně. V druhém zeleném poli 

je zaznamenán počet interakcí 

týdně: 2000-7000.  

 

Srovnání s konkurencí 

potvrzuje, že provozujeme 

jednu z nejaktivnějších FB 

stránek na segmentu 

auto/moto v České republice. 

 



Náhledy nejprodávanějších ploch 
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Náhledy nejprodávanějších ploch 
 



Ceník komunikačních ploch 
 

Bannery ve článku (allweb) / měsíc 

 Square 300x300 – 10.000 Kč 

 Rectangle 467x282– 6.000 Kč 

 

Bannery v designu (Layout, allweb) / měsíc 

 Square 250x250 – 8.000 Kč 

 Leaderboard 928x90 – 15.000 Kč 

 Wide Skyscraper 300x600 – 9.000 Kč 

 Rectangle 467x282 – 7.000 Kč 

 Skyscraper 160x600 – 12.000 Kč 

 Top Player 750x300 – 14.000 Kč 

* Ceny jsou uvedeny bez DPH 
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• Sponzorovaný text (PR článek) - nekonkurenční prostředí, text je v systému 
zanesen napořád – 5.000 Kč 

• Sponzorovaná aktuální nabídka – 2.500 Kč 
• Reportáže – individuálně dle rozsahu, doby trvání a vzdálenosti  
• Na stránku lze umístit po dohodě i jiné komunikační prostředky, které ovšem 

nesmí snížit kvalitu přístupu návštěvníka k informacím 
 

 
 

 
PR článek může mít téměř každou podobu – test, reportáž, novinka, 
zajímavost, review, preview atd. Výhodou je, že na čtenáře nepůsobí jako  
aktivní reklama a ve většině případů nerozpozná, že se jedná o skryté  
komerční  sdělení 
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Ceník obsahové reklamy 

* Ceny jsou uvedeny bez DPH 



Ceník reklamy na Facebook skupině AutoJournal.cz 

 Jednorázové sdílení příspěvku – 1.000 Kč 

 Sdílení několika rozdílných příspěvků – 1.000 Kč + 350 Kč za další 
jednotlivé sdílení 

 Sdílení příspěvků po dobu jednoho měsíce – 10.000 Kč paušálně 

 Doporučení/zmínka ve statusu – 1.000 Kč 

 Doporučení/zmínka ve fotopříspěvku – 1.200 Kč 
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* Ceny jsou uvedeny bez DPH 



Závěr 
 Dodržujeme pár základních pravidel, která nejsou jinde samozřejmostí: 
 Náš partner je v poskytované reklamní ploše vždy exkluzivní. Nikdy se nestane, 

že při prvním načtení stránky doporučuje akce společnost A a při druhém 
přím0u konkurenční společnost Y 

 Držíme dohody, i pokud se pro nás staly nevýhodné, a pokud se s partnerem 
nedohodneme jinak 

 Nikdy neposkytujeme a poskytovat nebudeme dumpingové ceny – jsme silným 
médiem i bez primitivních zbraní trhu 
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Kontakt 
 Ondřej Daňa 
 Majitel a project manager 
 Mobil: 731 842 337, mail : ondrejdana@autojournal.cz 
  
 

 Redakce: Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 

 
IČ: 01515055 

 DIČ: CZ01515055 
 
 www.autojournal.cz  

 

Na mediálním trhu nás zastupuje: 

Hyper Media 
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