Share of Voice
Največkrat omenjene avtomobilske znamke
v preteklem mesecu
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• V analiziranem obdobju od 1. 12. do 31. 12. 2020 smo v
slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili
3507 najbolj aktualnih objav s področja Avtomobilizma.
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• Osnova za statistiko objav so frekvenčni izpisi, pridobljeni iz
podatkovnih baz objav s ključnimi besednimi zvezami
povezanimi z avtomobilskimi znamkami. Vse ostale znamke, ki
se niso uvrstile med top štiri največkrat omenjene, nismo
posebej obravnavali.
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• V letošnjem letu prihaja na
naše ceste MercedesBenz razred S.

• VW razkriva prve prototipe
robotskih polnilnic, ki naj bi
zagotavljale popolnoma
avtomatizirano polnjenje
električnih avtomobilov.

• Mercedes-Benz se po
dolgih desetletjih postopno
poslavlja od ene najbolj
ikoničnih lastnosti svojih
avtomobilov –
samostoječega logotipa.
• Mercedes-Benz GLA,
GLB, GLS in S-Class
kandidati prvega kroga
izbora Evropskega avta
leta 2021.

• VW namerava prenoviti
tiguana in arteona.
• Šesta generacija
karavanskega golfa je
zapeljala na slovenske
ceste, naprodaj bo tudi kot
terensko obarvani alltrack.
• Iz VW tovarne je zapeljal
zadnji e-golf, januarja bo
njegovo mesto v proizvodnji
prevzel prav tako
popolnoma električni ID.3.
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• Renault predstavil
prenovljenega Trafica v
različicah Combi in
SpaceClass.

• Ford je napovedal uvedbo
nove 5tonske različice
Transita.
• Ford mustang mach e na trg
prihaja jeseni, še prej pa
bosta galaxy in S-max dobila
hibridni različici.

• 14.januarja bo šef
Renaulta Luca de Meo
predstavil novo
dolgoročno strategijo
podjetja, ki med drugim
predvideva krčenje
modelske palete.

• Euro NCAP je pokazala, da
sta Ford Transit in Transit
Custom na področju aktivne
varnosti med
najučinkovitejšimi dostavnimi
vozili, ki so danes naprodaj v
Evropi.

• Renault je razkril nova
modela Kangoo in
Express, ki bosta oba na
voljo v tovorni in potniški
različici.
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