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Имаме удоволствието да ви представим новият проект на ОФФ Медия АД,  

автомобилният сайт АВТО OFFNews  който ще обхваща всичко най-важно и интересно от света на 

автомобилите, мотоциклетите и технологиите, през новите модели, мотоспорта, екологията до 

историята на автоиндустрията, важните лица зад нея и любопитни истории. 

Сайтът е онлайн от близо два месеца и можем да се похвалим, че бързо набира популярност и 

аудитория.  

Новини: всички новости от автоиндустрията премиери на нови модели, тунинг, концепции, важни 

годишнини, технологии и иновации. Ще засегнем както конвенционалните автомобили, така и 

останалите возила - мотоциклети, леко и тежкотоварни машини, кемпери, каравани и др. 

Тест: авторски тест-драйв материали на най-новите и интересни возила, с нашето лично мнение и 

възможността за вашите коментари към тях 

.Мотоспорт: един от най-важните ни раздели. Имаме желанието да покрием възможно най-много 

видове автомобилни, мотоциклетни и т.н. надпревари, като дадем трибуна и на най-малките и 

екзотични мероприятия у нас и по света. Разбира се, оф-роудът във всичките му форми, както и 

досега и разбира се ще е приоритет за АВТО OFFNews. За нас, обаче, мотоспортът не е само 

Формула 1, Дакар и WRC, но все пак и на трите от „висшата лига” ще обръщаме подобаващо 

внимание. Както и на всички останали. 

Бизнес: зад всеки нов модел автомобил или мотоциклет, както и зад всяко състезание сединещо 

много важно-парите. Затова решихме да посветим подобаващо внимание на най-важното и 

интересното от автомобилния бизнес- пазари, акции, сливания, продажби и т.н.Всичките тези неща 

влияят на автомобилната индустрия, мотоспортът и ежедневието ни като цяло по един или друг 

начин, но винаги са от първостепенно значение. 

ШОУ: бизнесът е важен, но всеки има нужда от разпускане и развлечения. Затова в рубриката 

„Шоу” ще ви поднасяме забавни материали, свързани с щуротии на колела, най-лудите рекорди, 

колите на звездите, героите с двигатели във филмите и всякакви други любопитки и пикантерии. 

Без излишни жълтини, клюки и вулгарности. 

ЕКО: също много важен за нас раздел. Светът се е насочил към все по-ефективно и екологично 

използване на енергията. В последните години развитието на електромобили, хибриди, 

алтернативни горива и технологии бележи истински бум. Да си еко е важно, модерно, но и 

практично. Тук ще откриете всичко най-ново и важно по темата. 
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