


OBSAH PORTÁLŮ

• informace o aftermarketu s náhradními díly v segmentu osobních, dodávkových a nákladních vozidel

• informace z trhu o výrobcích, distributorech, dovozcích

• legislativa související se změnami vyhlášek a zákonů týkajících se vozidel, jejich údržbou a opravami 

• technické informace o výrobcích a montážních postupech

• přehledy školení

• nabídky zaměstnání v segmentu automotive

• přehled probíhajících akcí distributorů a výrobců

• unikátní analýzy a průzkumy trhu aftermarketu 

• veškeré portály jsou responzivní - obsah se automaticky přizpůsobí počítači, smartphonu i tabletu 

CO NABÍZÍME

• veškeré aktuální informace z aftermarketu na jednom místě

• už nemusíte hledat informace na více místech

• bez reklam na OE segment

• veškeré vaše informace zůstávají u nás na webu a jsou dohledatelné zpětně

• komunikace na jasně předdefinovanou skupinu uživatelů 

• okamžité zveřejňování informací z trhu

• vždy aktuální probíhající akce

• jsme nezávislí - informace o celém aftermarketu
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MOTOFOCUS EU s.r.o. je výhradně českou společností provozující internetové portály v České a Slovenské

republice již od roku 2009. Veškeré portály jsou důležitým zdrojem informací pro představitele zástupců a

pracovníků v segmentu aftermarket a automotive.
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Tato nabídka je určena pro všechny firmy, které hledají specializované pracovníky z branže aftermarketu.

Díky specializovaným portálům MotoFocus.cz, MotoFocus.sk a TruckFocus.cz míříme ke kvalifikovaným pracovníkům 

tohoto segmentu.

ZAMĚŘENO
NA SEGMENT
AUTOMOTIVE
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Neoslovujte široké spektrum potenciálních

zaměstnanců, kteří nejsou z oboru, ale využijte služeb

specialistů na tento segment.

Inzerát je zveřejněn maximálně po dobu jednoho

měsíce a je rozeslán v nejbližším newsletteru.

Můžete využít jednorázového zadání inzerátu nebo

předplatné na celý rok.

Máte rovněž možnost nalézt zaměstnance pro Vaši

zahraniční pobočku nebo Vašeho zástupce pro činnost

v zahraničí pomocí našich evropských portálů.

Nyní působíme také v Polsku, Rumunsku, Litvě a na

Ukrajině.

Rozmístění inzerátu je patrné z ilustrační fotografie

(červené ohraničení).

Strana HOME Strana PRÁCE



CENÍK INZERCE ZAMĚSTNÁNÍ
Jednorázový inzerát

Inzerát je umístěn na měsíc na příslušný portál a zveřejněn v nejbližším newsletteru. 

Roční předplatné

Neomezený počet zveřejněných inzerátů, které se týkají segmentu aftermarket a automotive (prodavač, obchodní

zástupce, skladník, řidič, nákup, marketing, apod.).

Inzerát je na webu po celou dobu jeho platnosti. Po prvním zveřejnění je rozeslán nejbližším newsletterem.

Inzeráty nám můžete zasílat sami (musíte nás však informovat o ukončení jejich platnosti) nebo můžeme Vaše

webové stránky monitorovat a veškerou agendu přenechte nám.

Inzerát na zahraničních portálech

Na základě Vašeho požadavku Vám vypracujeme nabídku pro konkrétní portál v zahraničí.

Inzerát obsahuje vždy Vaše logo, linky na Vaše stránky nebo pracovníky. 

ZAMĚŘENO
NA SEGMENT
AUTOMOTIVE

MotoFocus.cz

2.000 Kč
jednorázově

15.000/rok

MotoFocus.sk

1.500 Kč
jednorázově

10.000/rok

TruckFocus.cz

1.500 Kč
jednorázově

10.000/rok
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PŘEDPLATNÉ + ANALÝZA - SPECIÁLNÍ AKCE
Pokud si objednáte jakékoliv předplatné inzerce zaměstnání na jeden rok, můžete zakoupit „Analýzu

obchodních zástupců v ČR za zvýhodněnou cenu 1.000,- Kč bez DPH.

ANALÝZA 
OBCHODNÍCH 

ZASTUPCŮ
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ANALÝZA
OBCHODNÍCH

ZÁSTUPCŮ

10.000 Kč

ANALÝZA
PŘI ZAKOUPENÍ 
PŘEDPLATNÉHO

1.000 Kč

Struktura respodentů
1.1 Struktura respodentů vzhledem k pohlaví
1.2 Struktura respodentů vzhledem k velikosti firmy
1.3 Struktura respodentů vzhledem k věku
1.4 Struktura respodentů vzhledem k typu firmy
1.5 Struktura respodentů vzhledem k práci na centrále nebo pobočce
2. Kým je obchodní zástupce v motoristické branži?
2.1 Praxe v oboru u obchodního zástupce
2.2 Počet zaměstnání na pozici obchodního zástupce
2.3 Kolik % času věnuje obchodní zástupce práci v terénu, kanceláři a pomocí telefonu
3. Zásady odměňování obchodních zástupců v motoristické branži
4. Motivující aspekty u obchodního zástupce
5. Demotivující aspekty u obchodního zástupce
6. Obchodní zástupci o své práci, problémech a klientech
6.1 Žena jako obchodní zástupce v motoristické branži
6.2 Četnost předkládání raportů o své práci
6.3 Pohled ze strany obchodních zástupců na důležitost vědomostí, školení apod.
6.4 Nejdůležitější vlastnosti obchodních zástupců jejich pohledem
6.5 Nejčastnější námitky klientů
6.6 Pohled obchodních zástupců na slevy, reklamní materiály a jiné materiály podporující prodej
7. Služební automobil
7.1 Průměrné stáří služebního automobilu obchodního zástupce
7.2 Jakou třídu služebního vozidla mají obchodní zástupci k dispozici
7.3 Možnost používání služebního vozidla pro soukromé účely
8. Využití analýz trhu při práci obchodních zástupců
9. Krize v branži vzhledem k práci obchodního zástupce
10. Závěr analýzy
11. Kontakt

Analýza obsahuje informace na téma obchodní zástupci v motoristické branži, faktory, které motivují obchodní zástupce, ale

rovněž demotivují k práci, zásady odměňování, nástroje k práci, řešení problémů spojených s prací obchodních zástupců a situací

na trhu, atd.

Analýza probíhala od prosince 2016 do února 2017 na vzorku 272 respodentů, kteří se zabývají prodejem ve firmách spojených s

motoristickou branží, a obsahuje porovnání s rokem 2010.



12.750

POČTY
ČTENÁŘŮ

17.000

55.000
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MotoFocus.cz MotoFocus.sk Truckfocus.cz

Průměrná čtenost článků s inzerátem práce

Váš inzerát práce je umístěn na portálu celý měsíc. Díky

úzkému zaměření našich portálů se počet zobrazení inzerátu

blíží nebo i mírně převyšuje portály zaměřené na obecnou

inzerci práce.

250-350 150-250 150-200

4.500 6.100

7.500 6.500

15.000 11.000

PORTÁLY V ČÍSLECH

Počet registrovaných čtenářů newsletteru

Váš inzerát práce je po umístění na portálu uveřejněn

v newsletteru, který pravidelně zasíláme našim čtenářům.

Portály MotoFocus.cz a Motofocus.sk rozesílají newsletter každý

týden, portál Truckfocus.cz jednou za čtrnáct dní.

Počet jedinečných čtenářů za měsíc

Naše portály jsou zaměřeny na segment aftermarket

a automotive. Počet jedinečných návštěvníků převyšuje počet

registrovaných uživatelů.

Celkový počet čtenářů za měsíc

Počet celkových čtenářů na MotoFocus.cz řadí tento portál

mezi úspěšné webové stránky, které jsou úzce zaměřeny na

určitý okruh čtenářů.



SPOLUPRACUJEME

DĚKUJEME
VŠEM 

PARTNERŮM, 
KTEŘÍ S NÁMI 

SPOLUPRAVUJÍ
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KONTAKTY
Olga Szotková
prodej a správa inzerce
olga.szotkova@motofocus.eu

jobcz@motofocus.eu
jobsk@motofocus.eu

MotoFocus EU s.r.o.
Mládežnická 584
735 31 Bohumín - Skřečoň

IČO: 285 98 733, DIČ: CZ 285 98 733

infocz@motofocus.eu, infosk@motofocus.eu

www.motofocus.cz, www.motofocus.sk, www.truckfocus.cz

JSME ZDE
PRO VÁS
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