
Časopis Autoservis & mobilita je nezávislým periodikem zabývajícím se 

nejnovějšími technickými trendy v automobilovém oboru. Uvádí články 

o nových konstrukčních řešeních v automobilech, jejich opravách a údržbě. 

Sleduje nejnovější trendy v oblasti autodopravy a nových řešeních mobility.  

Přináší nejnovější informace ze souvisejících oborů: diagnostika automobilů, 

výroba a výměny olejů a provozních kapalin, dodávky a výměny pneumatik, 

ale i dalších dílů. Sleduje nejnovější trendy v údržbě a opravách automobilů. 

Informuje o využití software, způsobech � nancování provozu, pojištění, likvi-

daci škod po nehodách a všech dalších souvisejících činnostech moderního 

autoservisu, a to včetně marketingu.

ZACÍLENÁ INZERCE 

Cílové skupiny: majitelé a manažeři 
autoservisů, pneuservisů,  autobazarů 
a lakoven, prodejci automobilů, STK/SME, 
profesní svazy, odborné školy, výrobci 
a importéři vozidel, dodavatelé vybavení 
dílen a náhradních dílů

Inzerce: cílená a maximálně účinná 
v daném oboru do rukou těch, kteří dělají 
rozhodnutí.

CHARAKTERISTIKA TITULU 

Periodicita: dvouměsíčník

Rozsah: 80 stran + obálka

Plánovaný náklad: 3500 výtisků + volná 
dostupnost ve formě pdf na webu

Distribuce: přímá na prověřené adresy 
cílových skupin v ČR a SR

Papír: vnitřek 90 g lesklá křída, 
obálka 150 g matná křída

SPOLUPRÁCE 
A ODBORNOST

Spolupracujeme s profesními svazy 
klientů SAČR, SISA a AutoSAP.

Redakční tým je také připraven zpraco-
vat odborné články a PR informace na 
dohodnutá témata.

Jsme připraveni zúročit naše dlouholeté 
zkušenosti ve prospěch klientů.
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• nářadí, nástroje a vybavení autoservisů, pneuservisů 
a autobazarů
• díly potřebné pro opravy vozidel 
• software v autoservisu 
• servis a opravy klimatizací, chladících okruhů, autoelek-
triky a dalších systémů vozidel
• diagnostika spalovacích motorů a hybridních pohonů
• alternativní pohony – LPG, CNG, hybridní a elektrické
• klempířské práce a opravy plastů 
• oleje, provozní kapaliny a paliva
• ochranné a čisticí prostředky 
• opravy a provoz nákladních a užitkových vozidel

• sušení povrchů, broušení a brusné materiály, koloristika, 
opravy poškození laku a karoserie, lakovací kabiny, 
moderní postupy v lakování
• dodatečné montáže, prodej doplňků, polepy, nástavby, 
vestavby a přívěsy
• � nancování a pojištění provozu a budování servisu 
a vozidel
• nové zákony, předpisy, vyhlášky, pravomoci kontrolních 
orgánů
• novinky v autodopravě a související legislativě
• konstrukční inovace osobních, lehkých užitkových, 
nákladních a speciálních automobilů a autobusů
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WEBOVÝ PORTÁL

Portál Autoservismagazin.cz se zabývá 
nejnovějšími trendy v autoopravárenství, 
aftermarketu, autodopravě a konstrukci 
silničních vozidel

Pravidelně publikuje novinky z oboru 
a zveřejňuje magazín Autoservis & mobili-
ta v digitální formě.

Publikuje odborné články z magazínu 
Autoservis & mobilita.

Přináší pozvánky na školení a specializo-
vané akce.

Vybrané materiály se zveřejňují i na face-
bookovém pro� lu 

CHARAKTERISTIKA TITULU 

Zaměření: odborný portál pro pracov-
níky v autoopravárenství, aftermarketu, 
autodopravě a prodeji nových i ojetých 
automobilů

Charakter: denně nové články

Cílové skupiny: majitelé a manažeři 
autoservisů, pneuservisů, autobazarů 
a lakoven, prodejci automobilů, STK/SME, 
profesní svazy, odborné školy, výrobci 
a importéři vozidel, dodavatelé vybavení 
dílen a náhradních dílů

Inzerce: cílíme na odborníky a vedoucí 
pracovníky

Varianty: bannery na různých úrovních, 
videa, PR články, odborné akce, nabídky 
volných míst

NEWSLETTER

Z portálu je pravidelně rozesílán newsletter 
odborníkům a pracovníkům v automo-
bilovém průmyslu, aftermarketu, auto-
servisech a autodopravě, který obsahuje 
odkazy na vybrané článkyzveřejněné 
v předchozím období.

Portál Autoservismagazin.cz umožňuje 
online sdílení informací.

Spolu s magazínem Autoservismagazin.cz, 
facebookovým pro� lem a dalšími akcemi 
pořádanými redakcí nabízí všechny 
varianty komunikace s přesně de� nova-
nou cílovou skupinou.

www.autoservismagazin.cz

Autoservis
www.autoservismagazin.cz &mobilita
MAGAZÍN PRO AUTOOPRAVÁRENSTVÍ, AFTERMARKET A AUTODOPRAVU

TEMATICKÉ OKRUHY MAGAZÍNU AUTOSERVIS & MOBILITA


