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Mobilní reklama na Seznam.cz

Jak Češi využívají desktop a mobilní zařízení? 

Podíl návštěvnosti podle služeb

Význam mobilní reklamy roste

Mobilní reklama a chování uživatelů 

Nejvhodnější dny pro mobilní reklamu

Vše, co jste chtěli vědět o mobilu a báli jste se zeptat

Desktop všední den
Desktop víkend

Mobil všední den
Mobil víkend

Co nejčastěji dělají mobilní uživatelé?

Zdroje: Interní zdroje Seznam 2017-Q1/2019, globální statistiky Skliku, Netmonitor 2018, Global Mobile Market Report 

Jak nejčastěji nakupují mobilní uživatelé?

Jaké jsou překážky nákupu přes mobil?

Trendy v mobilní reklamě

33 % uživatelů mobilní reklamu neblokuje, přestože ví jak

48 % uživatelů používá mobil k výběru zboží, čtení recenzí 
nebo nákupu přes internet

26 % uživatelů nakupuje běžně přes mobil

42 % uživatelů přes mobil zboží vybírá, ale nenakupuje

Každoročně roste podíl čistě mobilních uživatelů, 
kteří nevyužívají žádné desktopové zařízení. 
V roce 2018 to byl každý čtvrtý uživatel internetu.
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Jízdenky na vlak, autobus, letenky 54 %

Poukázky, vstupenky, vouchery 45 %

Oblečení a doplňky

Dárky pro blízké / známé

Telefon, příslušenství

Spotřební elektronika (TV, myčku apod.)

Kosmetika, drogerie, parfémy

Knihy

Hry, software

Hračky / zboží pro děti
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Sociální sítě 54 %
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O víkendech je vysledovatelný strmý pokles v používání desktopu 
a silnější inklinace k mobilu. 
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Počet konverzí

Měsíc/rok

Konverze 
z mobilní 

reklamy vzrostly 
meziročně o

78 %

Konverzní poměr je o 81 % vyšší v porovnání s rokem 2017.

42 % reklamy v obsahové síti bylo v posledním kvartálu 2018 v mobilu.

Statický mobilní formát s nejvyšší vizibilitou v rámci našeho portfolia 
patří ke stabilně nejoblíbenějším prémiovým formátům, které nabízíme. 
Jednoduchá výroba s možností video varianty.

Mobilní Interscroller

Exkluzivní novinka, která umožňuje zapojit do full-screen mobilní 
reklamy video, texty a obrázky v libovolné kombinaci na míru 
potřebám konkrétních produktů a služeb

Mobilní Canvas

Formát videa s vizibilním umístěním na začátku článku – zobrazuje 
se přes 50 % plochy displeje. Jsou k němu navíc dostupné veškeré 
standardní videometriky jako např. míra zhlédnutí videa
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Tip: Využívejte kratší videospoty ideálně s titulky 
– je třeba počítat s přehráním videa bez zvuku.

53 % uživatelů uvádí jako nejčastější překážku 
nákupu z mobilu nerezponzivní web

Tip: Responzivita webu je klíčová pro zvýšení šance objednávky produktů. 
Uživatelé v případě neresponzivních webů ukončují návštěvu předčasně.

71 % uživatelů tvrdí, že se na počítači lépe vyplňují údaje

Tip: Využívejte co nejjednodušší způsoby registrace uživatelů 
– skenování platební karty, zapamatování údajů na webu apod.

32 % se bojí, že na mobilu udělají chybu


