
Jak Seznam pomáhá lidem v době koronavirové krize

Probíhající pandemie zásadně mění chování obyvatel, jejich potřeby i poptávku po aktuálních 
informacích.

70 % růstu českého internetu se realizovalo na stránkách Seznamu a jeho homepage 
zaznamenala téměř miliardu pageviews. Oslovuje širokou část české populace, která zde 
konzumuje více obsahu než obvykle.

Denně aktualizujeme informace o vývoji nákazy na přehledném grafu. Lidé se tak mohou 
spolehnout na aktuální a přesná data. Zobrazujeme jak celou ČR, tak unikátní rozpad
na jednotlivé regiony.

 Seznam Zprávy a Novinky.cz lidem usnadňují přístup k aktuálním zprávám.

Stránku s užitečnými informacemi navštíví přes 400 000 lidí denně

Autorské články na Seznam Zprávách
tvoří 73 % celkového obsahu

napříč všemi rubrikami 

Srovnání zastoupení autorského obsahu 
o koronaviru

Články
o koronaviru celkem

Při nejvyšším počtu článků o koronaviru mají Seznam Zprávy zároveň největší 
zastoupení autorského obsahu (78 %). Třetinu veškerého obsahu

Seznam Zpráv tvoří právě články o koronaviru.
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Lidé mají veškeré informace rychle a přehledně přímo na HP Seznam.cz

Seznam Zprávy

Koronavirové speciály

Češi pomáhají – Výzva Seznamu na Televizeseznam.cz

Tvoří vlastní, hodnotný a důvěryhodný obsah, pro který se lidé vracejí napříč všemi 
rubrikami.

Mapy.cz bojují proti Covid-19

Mapy od Seznamu pomáhají státu s chytrou karanténou a přispívají ke snížení rizika 
šíření koronaviru napříč populací. 

Díky historii polohy můžeme spočítat zvýšené riziko nákazy a uživatele upozornit. 
Sdílením polohy tak obyvatelé chrání sebe i své blízké.

Společně to zvládneme

I když tato situace není pro nikoho jednoduchá, my v Seznamu věříme, že vše dobře 
dopadne. Snažíme se smysluplně pomáhat všemi způsoby, které umíme, a jako velká 
česká značka podpořit znovu chod české ekonomiky a všechny ty, kteří to teď nejvíce 
potřebují. 

Nejen díky těmto aktivitám je tak Seznam první volbou pro českého uživatele, který zde 
najde vše na jednom místě – od aktuálních informací přes inspirativní videoobsah až 
po možnost zapojit se do projektů, které mají opravdu smysl.

Společně s diváky vzděláváme Česko. Na Televizeseznam.cz mohou lidé nahrávat 
zajímavý a edukativní videoobsah, který je určen pro děti i dospělé. Ať už jde o naučná 
videa, domácí cvičení nebo jiné vychytávky.

Nenecháme vás v tom

Seznam nabídl pomoc českým firmám a živnostníkům, jejichž podnikání bylo nejvíce 
zasažené koronavirovou nákazou. Na zvýhodněnou či bezplatnou inzerci přispěje celkem 
100 000 000 Kč.

+101 % PV
Novinky únor vs. březen

PV sekce 280 246 037
ATS na článku 3:16

(březen)

Ve špičce přečtou lidé přes
4 500 článků na HP za sekundu

Zdroj: Interní statistiky, trend PV, leden-březen 2020

Zdroj: Interní statistiky návštěvnost, průměr březen 2020

Maximální množství informací, dostupné pro každého na jednom místě

Návštěvnost HP Seznam.cz
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+214 % PV
Seznam Zprávy únor vs. březen

PV sekce 161 233 293
ATS na článku 3:12

(březen)

Unikátní lokální obsah
Okresní data ze Seznam Zpráv

jsou jedním ze zdrojů Mapy.cz/covid

Stovky videí v nabídce.
4-5 nových videí denně

Během března se do projektu
přihlásilo více než 800 000 lidí

Seznam je součástí iniciativy Covid19cz
a buduje komunitu, která pomáhá

native.seznamzpravy.cz/zastav-covid/

Uživatelsky jednoduchá funkce
v rámci sdílení polohy v aplikaci Mapy.cz

Téměř 600 000 zobrazení

#stopcovidcz

26,32%

73,68%

Zatím přes 4 000
zpracovaných žádostí

180 000
uživatelů stránky

205 000
návštěv

Pageviews

Klouzavý průměr


