
Charakterystyka
Strona internetowa www.autoexpert.pl jest prowadzona przez wydawcę czasopisma „autoEXPERT”.  
Prezentowane na niej są wybrane artykuły z czasopisma, informacje rynkowe oraz materiały 
multimedialne. Serwis zawiera duży zakres wiadomości branżowych oraz informacji specjal-
istycznych. Dzięki rozbudowanemu podziałowi tematycznemu, funkcjom tagowania i powiąza-
nia ze sobą informacji wewnątrz serwisu (news-artykuł-firma) czytelnik otrzymuje możliwość 
szybkiego dotarcia do pełnych informacji o produkcie, firmie czy określonym zagadnieniu.  
    Nasze strony działają w oparciu o system z mottem przewodnim „Znalezienie jest lepsze  
niż wyszukiwanie”, chociaż sam serwis umożliwia również wyszukiwanie informacji po jego 
zasobach wewnętrznych. 
    Zawartość serwisu uzupełniona jest o galerie zdjęć, filmów, bazę danych firm oraz ich ofert. 
Czytelnicy mogą ponadto komunikować się pomiędzy sobą (dzielić się swoją wiedzą i doświadcze-
niami) poprzez komentarze do artykułów oraz specjalistyczne forum branżowe. 
Grupa docelowa: Właściciele, kadra kierownicza firm motoryzacyjnych, osoby naprawiające 
i obsługujące samochody, dystrybutorzy części, akcesoriów i chemii motoryzacyjnej.
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strefy publikacji dla standardowych form reklam/desktop

Newsletter „autoEXPERT” to 
regularna dawka informacji 
ze świata motoryzacji, wypo-
sażenia warsztatów, narzędzi, 
napraw i kontroli samochodów 
oraz szeroko pojętego rynku 
części i akcesoriów motoryza-
cyjnych. Prezentujemy wiado-
mości branżowe, najświeższe 
informacje oraz specjalistyczne 
dane. Docieramy do starannie 
wybranej grupy docelowej, co 
gwarantuje skuteczność prze-
kazu. Udział w naszym new-
sletterze oznacza możliwość 
pozyskania nowych klientów, 
oszczędność kosztów i czasu 
oraz zwiększenie efektywności 
działań marketingowych.

newsletter

materiały powinny zostać 
dostarczone na trzy dni 
przed wysyłką
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