
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 1. 2. do 28. 2. 2021 smo v posebej

izbranih slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih

zasledili 1.269 najbolj aktualnih objav s področja

avtomobilizma.

• 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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• Renault, Volkswagen, Ford, BMW,

Peugeot, Mercedes, Fiat, Škoda,

Audi, Porsche, Tesla, Honda,

Seat, Dacia, Nissan, Opel, Kia,

Volvo, Suzuki, Jeep, Jaguar,

Mazda, Alfa Romeo,…
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Renault

• V tovarni v Flinsu blizu Pariza, 
kjer Renault sestavlja 
električne avtomobile ZOE, 
bo nastal Renaultov center za 
krožno gospodarstvo

• Renault v lanskem letu z 
rekordno izgubo osem 
milijard evrov

• Renault gre v smeri 
elektrifikacije z novim 
strateškim načrtom. V 
ospredje prihaja Alpine, 
osrednja zvezda njihovih 
ambicij pa je nedvomno novi 
Renault 5
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Volkswagen

• VW je napovedal, da bo na 
Kitajskem preizkusil koncept 
»vertikalne mobilnosti«, 
kakršna naj bi se uveljavila v 
prihodnosti

• Nemški VW in ameriški 
tehnološki velikan Microsoft 
sta napovedala partnerstvo pri 
razvoju sistemov za 
avtonomno vožnjo

• Po negativnem prvem 
četrtletju se je posel VW 
obrnil hitro navzgor, posebno 
visoke številke so imeli v 
zadnjih treh mesecih leta 2020

216 objav

Ford

• Ford in Google sta sklenila 
sodelovanje, kar pomeni, 
da bo Ford v svojih 
avtomobilih uporabljal 
internetne storitve, ki 
temeljijo na Googlovih 
aplikacijah in sistemu 
Android

• Ford se zavzema, da bo 
vsak novi Fordov model, ki 
bo predstavljen v Evropi na 
voljo tudi v elektrificirani 
obliki

• Naziv Fordov trgovec leta 
ponovno v roke podjetja 
Avto Rajh
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Mercedes

• Mercedes-Benz je v svojo 
prodajno ponudbo uvrstil dva 
nova električna potniška 
kombija eVito in EQV

• Mercedes ima pod vodstvom 
Oleja Kalleniusa za seboj precej 
uspešno leto in dobičke

• V prihodnje bodo pod oznako 
Mercedes Benz tržili osebne 
avtomobile in kombije, pod 
oznako Daimler pa tovornjake 
in avtobuse

Število vseh objav po tednih
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