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Ključni elementi
Širok spekter vsebin
Spletna stran je v osnovi zastavljena kot portal z novicami, ki pokrivajo kar najširše področje
vsebin. Od nasvetov za voznike in obsežnih predstavitev Fordovih ambasadorjev, do testov
novih Fordovih vozil, najave novih modelov in še veliko več. Širok spekter vsebin na
FordMagazine.si zadosti najrazličnejšim željam in potrebam obiskovalcev, ki spletno stran
obiščejo na podlagi različnih interesov in zanimanj.

Vstopna stran

Segmentacija po stebrih
Za boljšo preglednost in lažjo segmentacijo vsebin je FordMagazine.si razdeljen na 4 ključne
stebre: Aktivni, Družine, Hitri in Podjetniki. Obiskovalec spletne strani lahko tako glede na
interes oz. področje, ki ga zanima, izbere enega od štirih stebrov in brska samo po novicah, ki
vsebinsko spadajo pod ta steber.

Prijava na dogodke in testne vožnje
Preko spletne strani FordMagazine.si je obiskovalcem omogočena tudi prijava na dogodke, ki
jih Ford Slovenija v sodelovanju z ambasadorji in trgovci Fordovih vozil organizira po vsej
Sloveniji. Preprosto in hitro.

Možnost preprostega in hitrega deljenja vsebin
Obiskovalec spletne strani ima možnost, da vsebine, ki so mu zanimive, povsem preprosto in
hitro deli z drugimi - s klikom na ikone, ki so pozicionirane pod naslovom in na koncu vsake
novice.

Vizualno privlačne novice
Novice, ki so objavljene na spletni strani FordMagazine.si, vsebujejo veliko vizualnih vsebin posamične fotografije med besedilom, obsežne fotogalerije in videe. Vizualno gradivo
obiskovalcu spletne strani omogoča še boljši vpogled v posamezne vsebine oz. doda vizualno
dimenzijo informacij, ki je na področju avtomobilizma (pa tudi širše) zelo pomembna.

Prijava na e-novice
Da obiskovalci ne bi zamudili najbolj vročih Fordovih novic, imajo možnost, da se prijavijo tudi
na prejemanje eovic.

Dostop do starejših številk tiskane revije Ford Magazine
Spletna stran nudi obiskovalcu možnost online listanja po starejših številkah revije Ford
Magazine. Poleg tega lahko obiskovalec naroči aktualno številko tiskane revije Ford Magazine,
ki mu jo Ford Slovenija brezplačno pošlje na dom.

