
Portret kanala 



•Motor Presse Stuttgart je bil ustanovljen leta 1946. 

 

•Motor Presse Stuttgart izdaja več kot 150 revij po vsem svetu. 

 

•Najpomembnejše teme so avtomobili, motorji, življenjski slog, šport in prosti čas. 

 

Družba ima približno 1500 zaposlenih po vsem svetu in skupne prihodke 280 
milijonov €. 

•Pa še: Motor Presse Stuttgart močno teži k temu, da bi postal znamka za kvaliteto in 
oblikovanje javnega mnenja med avtomobilskimi revijami. 

 

Motor Presse Stuttgart 
Največji evropski izdajatelj specializiranih revij 

Podjetje Znamke Kanal Spored Trženje 



Motor Presse izdaja več kot 60 svetovnih revij s področja 
avtomobilskih publikacij 

Podjetje Znamke Kanal Spored Trženje 



Auto motor und sport  

Najboljša revija za avtomobilizem v Bolgariji 

Podjetje Znamke Kanal Spored Trženje 

 
 
   
 

 

Auto motor und sport v vrhunskem slogu visoke kakovosti 
predstavlja ekskluzivne vsebine s področja avzomobilizma – 
je najbolj poklicana revija za ustvarjanje javnega mnenja, še 
posebej za tiste, ki kupujejo avtomobil. 
•Bistveni podatki: 
 
Pričetek izhajanja: 2006 
 
Izhaja: mesečno 

 
Skupaj bralcev: 30,000 
 
   
 

 



Auto motor i sport  
Najboljša revija za avtomobilizem na Hrvaškem 

Podjetje Znamke Kanal Spored Trženje 

 
 
   
 

 

Auto motor i sport  v vrhunskem slogu visoke kakovosti 
predstavlja ekskluzivne vsebine s področja avzomobilizma – 
je najbolj poklicana revija za ustvarjanje javnega mnenja, še 
posebej za tiste, ki kupujejo avtomobil. 
Bistveni podatki: 
 
Pričetek izhajanja: 2005 
 
Izhaja: mesečno 

 
Skupaj bralcev: 354,000 
 
 
   
 

 



Auto motor und sport channel – navdušenje nad 
avtomobili v imenitni visoki ločljivosti  

•24/7- plačljiva TV postaja  o avtomobilih in mobilnosti. 

•Področje: Nemčija, Švica, Avstrija, Češka republika, Slovaška, Bulgarija, 

Nizozemska, Belgija. 

•Jeziki: nemščina, češčina, bulgarščina (v načrtu tudi drugi jeziki) 

•Pričetek oddjanja: julij 2009 

•Delež lastne visoke ločljivosti: več kot 80% in raste 

 

 

Podjetje Znamke Kanal Spored Trženje 



2.Lokalna produkcija 
Nadgradnja lokalne produkcijske enote 

Postavitev kanala na mednarodnih trgih: strategije in 
možnosti 

Podjetje Znamke Kanal Spored Trženje 
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1.Lokalne vsebine 
Postopno zagotavljanje sinhroniziranih verzij 



Auto motor und sport channel – prinaša na ekrane znanje o 
avtomobilizmu 

Auto motor und sport channel izkorišča strokovna znanja ene od 
najbolj priznanih avtomobilističnih revij 

Auto motor und sport-preizkuševalci so prvi, ki preučijo nove 
modele avtomobilov. 

Novinarji Auto motor und sport imajo ekskluzivni dostop do vseh 
območij – od oblikovalskih studijev najmočnejših znamk do boksov 
DTM (nemško touring prvenstvo).Naši novinarji podajajo pristojne 
informacije in komentarje. 
Prvovrstna notranja produkcija lastnega programa visoke 

ločljivosti, ki je ekskluzivno razvita v lastnih TV produkcijskih studijih 

v Kölnu, Stuttgartu in pri sodelavcih po celi Evropi.       
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Glavne teme: Preizkušanje sposobnosti in čari 
avtomobilizma 

ZANIMIVOSTI 
- Poročila in dokumentarci o 
avtomobilskih zanimivostih. 

 
  
 

STARODOBNIKI 
- Portreti najlepših starodobnikov 

vseh časov in strastnih zbirateljev. 
 
 

NOVICE 
-Dnevni sklop NOVIC 
- Ekskuzivno pokritje 

sejmov. 

MOTO ŠPORT 
-Zgodovinski trenutki 

- Izza scene z reli in 
dirkalnimi ekipami 

PREDELAVE 
- Kako narediti, da je 

hiter avto še hitrejši in 
lep še lepši 

 
 

TESTI 
- Dodelana enojna in dvojna 

testiranja 
- Posodobljeno z novimi modeli 

 
 
 

Podjetje Znamke Kanal Spored Trženje 



Prenos sporeda 

•Linearni kanal: 

Distribucija Auto motor und sport channel HD  

via ASTRA 23,5° East. 

-    Distribucija Auto motor und sport channel  SD  

      via Eutelsat 9A 9° East. 

 

•Video na zahtevo: 

–Več kot 80% vsebine programa je na voljo na zahtevo preko televizije, 

spleta in mobilnih naprav. 

Podjetje Znamke Kanal Spored Trženje 



Močna večmedijska tržna podpora 

•Auto motor und sport channel bo imel stalno podporo tiskane revije in 
spletne izdaje – že takoj od prihoda na trg. 

 

–Oglaševalne kampanje 

 

–Najave programov 

 

 

Podjetje Znamke Kanal Spored Trženje 



Povzetek vsebine 

Podjetje Znamke Kanal Spored Trženje 



Preizkusi 

•Vsako leto pride na trg več kot 150 novih modelov 
avtomobilov - novinarji Auto motor und sporta predstavljajo 
najpomembnejše novosti in jih preizkusijo. 

•Z veliko „bencina v krvi“ najprej preverijo nove modele 
zahtevnih testnih pogojih. 

•Sposobnosti avtomobilov v običajnih voznih razmerah se 
končno preverijo še na podeželskih cestah, kjer ne ostane 
skrita prav nobena slabost vozila. 

 

•Trajanje: 15 minut. 

 

TEST 
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Prednost 

•Prvi utrinki iz predstavitev novih modelov po prihodu na 
tržišče: Prednost vam ponosno predstavlja vse 
pomembnejše nove modele avtomobilov. 

•Prvi vtisi in prve vozne izkušnje, združena z podatki in 
zmogljivostmi poskrbijo za obveščenost ljubiteljev. 

 

Trajanje: 5 minut. 

TEST 

Podjetje Znamke Kanal Spored Trženje 



Auto motor und sport – Poročilo 

•Vikend elegance kluba oboževalcev Aston Martina, 
brezkompromisni hitrostni test v Nardu, klasični reli poln 
nostalgije v Švici ali preoblikovalci in njihove elitistične 
stranke – smo vedno na pravem mestu ob pravem času, ki je 
govora o avtomobilih. 

•Ams – Poročilo spregovori o posebnih zgodbah iz 
vsakodnevnega življenja avtomobila. 

 

•Trajanje: 30 minut. 

ZANIMIVOSTI 
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Avtokino 

•Razvijamo rdečo preprogo za najlepše dive in junake 
hitrosti. 

•Lamborghini Aventador, Corvette Z06, Wiesmann 
Roadster... so glavni junaki Avtokina, ki predstavljajo svojo 
čisto lepoto in razkazujejo kako osupljivi so na cesti. 

•Avtomobilo igrajo svojo vlogo v klsičnih filmskih zgodbah – 
od Romea in Julije do znanih antagonističnih zgodb. 

 

•Trajanje: 30 minut. 

ZANIMIVOSTI 
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Mejnik 

•Mejnik gre na potovanje, na katerem bo odkrival mejnike 
zgodovine avtomobilskega zanosa. 

•Predstavljamo najbolj razvpite modele avtomobilov in 
sledimo njihovi poti od novosti do legende. 

 

Trajanje: 15 minut. 

ZANIMIVOSTI 
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Auto motor und sport 
posebna izdaja 

•Frankfurt – Ženeva – Pariz: naše ekipe so že na mestu, da 
bi vas podrobno obveščale o predstavitvah novih modelov. 

•Še več, pokrivanje se osredotoča na splošne trende v 
oblikovanju in tehnologiji, kot tudi na vrhunce in eksotične 
predstave. 

•Od mednarodnih dogodkov do posebnih relijev -  Auto 
motor und sport channel pomeni vse mogoče iz 
avtomobilističnega življenja. 

•Za povrh pa predstavljamo poročila o nadaljnih 
avtomobilističnih dogodkov kot sta  Essen Motor Show ali 
Silvretta Classic.   

•Trajanje: 30-90 minut. 

NOVICE 

Podjetje Znamke Kanal Spored Trženje 



Auto motor und sport – Novice 

•Dnevni informativni blok ohranja ljubitelje avtomobilizma v 
stiku z bistvenimi novicami iz sveta avtomobilov. 

•Vsak konec tedna sledi v posebni izdaji povzetek vseh 
pomembnih novic in dogodkov tedna. 

 

Trajanje: 5 minut. 

NOVICE 
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Glava motorja 

•Neposredni intervjuji z osebnostmi, ki oblikujejo 
avtomobilsko industrijo. 

•Novinarji  Auto motor und sporta se poglobljeno 
pogovarjajo z njimi o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti 
njihovih podjetij. 

•Na primer: glavni urednik Bernd Ostmann v pogovoru na 
klasičnem reliju z legendarnim Volkswagnovim oblikovalcem 
Walterjem De Silvo ugotavlja  kako oblikovalski simboli kot 
je „Golf“ preživijo desetletja. 

 

•Trajanje: 15-30 minut. 

NOVICE 
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Garažno zlato 

•Obstajajo avtomobili, ki jih  več ne vidite često na cestah – 
temveč na skrivnih mestih. 

•Mi gledamo za zaprta garažna vrata, kjer se skrivajo najbolj 
osupljive in dragocene zbirke. 

•Na obiskih pri nenavadnih ljubiteljih zbiralcih avtomobilov, 
ki so zasvojeni s klasičnomi avtomobili, se približamo 
raritetam in se z njimi popeljemo. 

   

•Trajanje: 30 minut.   

STARODOBNIKI 

Podjetje Znamke Channel Spored Trženje 



1886 – Legende avtomobilske kulture 

•Gullwing in „Silberpfeil“, James Deanov Porsche in 
Magnumov Ferrari,  tehnologija Quattro in Golf generacija – 
prikaz avtomobilov , ki so se zapisali v zgodovino. 

•Avtomobilski muzeji so očarljivi spomeniki, zgrajeni, da bi 
proslavili te legende. Nudimo širok vpogled na prebliske 
načrtovanja avtomobilov in na njihove osupljive zgodbe o 
uspehu. 

 

•Trajanje: 30 minut. 

STARODOBNIKI 
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Cars ‘n‘ Stripes 

•„Mr. Corvette“ – so ga klicali prijatelji in sotekmovalci: Karl 
Geiger je vodil svojo znano trgovino z ameriškimi avtomobili 
več kot 25 let. Svoje stranke je znal vedno zadovoljiti z 
dobrim poznavanjem avtomobilov in zanimivimi 
domislicami. 

•Velika poletna zabava, zmaga na Tuning Grand Prixu s svojo 
Corvette 1000 PS - kjer je Geiger je akcija! 

•Pomembna je tudi njegova zasebna zbirka: dragocena 
Stingray Corvette,  njegov ljubljeni Ford GT ali izjemni 
Dodge Challenger. 

 

•Trajanje: 30 minut. 

PREOBLIKOVANJE 
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Dirka – končni obračun v „zeleni luknji“ 

•Uwe Alzen je „Mr. Nordschleife“. 

•24.483 metrov čudovitega  Nürburgringa je njegov dom, 
kjer pozna vsak kamen in vsak ovinek. Čeprav je domač z 

vsemi svetovnimi dirkališči, ostaja „Nordschleife“ njegov 

največji izziv. 

•V seriji VLN se majhni 200 KM avtomobili merijo s 500 KM 

zverinami.  Uwe in njegiva ekipa želijo s  Porschejem GT3 

osvojiti svetovni pokal. 

•Trajanje: 30 minut 

Unternehmen 

MOTORSPORTS 

Company Znamke Kanal Spored Trženje 



Postanek v boksih 

•Hitri avtomobili, akcija in adrenalin: avtomobilistični športi 
in formula ena poženejo ljubitelje avtomobilov in gledalce 
po vsem svetu. 

•Nesreča Nikija Laude na „Nordschleife“, ogromen uspeh 
legendarnega  Mercedes Benz-„Silberpfeile“ ali tehnični 
razvoj avtomobilov in stalno spreminjanje pravil na 
dirkališčih – postanek v boksih se vrača v pretekla desetletja 
formule ena in sledi njeni pestri zgodovini. 

•Vključeni so izvirni prizori najbolj znanih dirk. 

 

•Trajanje: 60 minut. 

MOTORSPORTS 
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DRIFT – 400 horsepowers 

•Olaf Dobberkau ima veliko strast: je reli dirkač iz vsega srca, 
ki uživa če zadek njegovega avtomobila poleti. 

•S svojim Porsche GT3 s 400 KM in zadnjim pogonom se 
spopada s progami za reli v želji za zmago na Nemškem 
prvenstvu.   

•Brez dobrega sovoznika ni uspešnega reli voznika: njegova 
žena Alexandra mu vedno sedi ob strani, ko prečka ciljno 
črto. 

 

•Trajanje: 30 minut. 

MOTORSPORTS 

Podjetje Znamke Kanal Spored Trženje 


