Since 1999

ClubS1.BG представяне

Интернет сайтът clubs1.bg бе създаден през 1999 г. под името
clubf1.net като уеб страница на списание Club F1 и едноименния хитов
клуб в центъра на София, където се събираше елитът на столицата и
почитателите на спорта.
През годините сайтът се разви като самостоятелна онлайн медия,
отразяваща моторните спортове и автомобилите с форум с над 16 000
регистрирани потребители.
Информацията за Формула 1 заема централно място, но се
отделя подобаващо внимание и на останалите моторни състезания,
развитието на автомобилния бизнес, животът около автомобилите,
развитието на младите таланти, картинг спорта, светските новини
около пистите.
Сайтът си създаде солидна репутация с точността и коректността
в представянето на събитията, точните коментари и информация за
техниката и живота около състезанията.
Благодарение
на
личното
присъствие
на
журналистите
и
фоторепортерите му и техните персонални срещи с най-големите
звезди из целия свят www.clubs1.bg постави нови стандарти в тази
област на журналистическа работа в страната ни.
Предоставяме ви следните данни за аудиторията, базирани върху
анализите на Gemius, Google Analitics, Alexa. Особено впечатление
прави средната дължина на престой на потребителите в уебсайта,
техните доходи и образование.
Сайт
Среден престой на потребител
Посетители от България
Посетители от чужбина
Страници/посещение
Степен на отпадане

ClubS1.bg
25:55 min
89.78%
11.22%
4.15
35.41%

Източници на трафик

Трафик от търсене
Трафик от препратки
Директен трафик
Клуб Спийд принт ООД
София, 1407
жк Хладилника
ул. „Сребърна” № 21
тел: +359 2 9505580
факс: +359 2 9505580
ел.поща: clubs1@clubs1.bg

44.00%
20%
36%

www.clubS1.bg
www.autocatalog.bg

Since 1999

Профил на аудиторията
Пол

Мъже
Жени

59.41%
40.58%

Възраст

до 24 години
25-34
35-44
45-54
над 55 години

30.95%
32.03%
22.54%
11.91%
2.60%

Населено място

София
Голям град
други

Клуб Спийд принт ООД
София, 1407
жк Хладилника
ул. „Сребърна” № 21
тел: +359 2 9505580
факс: +359 2 9505580
ел.поща: clubs1@clubs1.bg

34.69%
64.48%
0.83%

www.clubS1.bg
www.autocatalog.bg
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Доход

до 800 лева
800-999 лева
1000-1499 лева
над 1500 лева
отказват да отговорят

14.50%
23.74%
36.60%
8.90%
16.26%

Образование

Начални или основно
Средно
Бакалавър/полувисше
Магистър или доктор

11.30%
27.20%
35%
26.50%

Притежават автомобил

ClubS1.bg
Dnevnik.bg
Dir.bg
Investor.bg
Dariknews.bg

Клуб Спийд принт ООД
София, 1407
жк Хладилника
ул. „Сребърна” № 21
тел: +359 2 9505580
факс: +359 2 9505580
ел.поща: clubs1@clubs1.bg

46.90%
43%
43%
42%
40%

www.clubS1.bg
www.autocatalog.bg

