


NAJWIĘKSZY PLEBISCYT MOTORYZACYJNY W POLSCE

Redakcja miesięcznika Auto Moto wraz z tygodnikiem Motor już od 17 lat 
organizują największy plebiscyt motoryzacyjny w Polsce Auto Lider, w którym 
czytelnicy i internauci głosują na najciekawsze produkty motoryzacyjne. 

Uczestnictwo w plebiscycie daje szansę uzyskania tytułu Auto Lidera, 
jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień w środowisku motoryzacyjnym.

NOWOŚCI

W tej edycji plebiscytu proponujemy czytelnikom kilka nowych kategorii, 
a kilka podanych w nowej odsłonie dostoswanych do zmieniającego się rynku 
samochodów:
AUTO HYBRYDOWE – kategoria funkcjonująca samodzielnie.
AUTO ELEKTRYCZNE 



KATEGORIE W PLEBISCYCIE AUTO LIDER 2020

A – Premiera Motoryzacyjna

B – Auta małe i miejskie

C – Auto kompaktowe

D – Auto klasy średniej

E – Auto klasy wyższej i luksusowe 

F – Miejski crossover/SUV

G – Kompaktowy crossover/SUV

H – Crossover/SUV klasy średniej

I – Duży SUV i auto terenowe

J – Minivan 

K– Auto sportowe i kabriolet

L – Auto Hybrydowe

M – Auto Elektryczne

N – Marka roku 



Czytelnicy będą głosować za pomocą SMS-ów oraz na stronie internetowej.

Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi podczas uroczystej Gali, 
która odbędzie się w lutym 2020 roku.

Relacje z Gali zostaną opublikowane w Auto Moto w marcu 2020 roku,
oraz w Motorze ukazującym się w lutym 2020 roku. 

NAJWAŻNIEJSZE DATY

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PLEBISCYTU

Uczestnicy plebiscytu mają możliwość prezentowania własnej oferty 
modelowej nieprzerwanie przez 10 tygodni na łamach naszych 
najpopularniejszych magazynów.

Uzyskany tytuł może być wykorzystywany do promocji marki w przyszłych 
kampaniach reklamowych. 



Opłata za zgłoszenie samochodów - kandydatów do Plebiscytu 
wynosi 14 000 zł  netto.

Jest to jednorazowa wpłata za uczestnictwo w plebiscycie 
we wszystkich kategoriach.

Zgłoszenia należy nadsyłać na załączonym  do maila  formularzu 
zgłoszeniowym do 20.10.2019.

Głosowanie rozpoczyna się 13 listopada 2020 roku, 
a kończy się 22 stycznia 2021roku.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW PLEBISCYTU



KAMPANIA PROMUJĄCA PLEBISCYT



Marcin Warych 
608 512 170
marcin.warych@bauer.pl

Marta Kalisz 
692 411 689
marta.kalisz@bauer.pl

ZAPRASZAMY


