
Googlu stouply tržby o p�tinu.
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Velmi dobré výsledky má za sebou jeden z

nejsledovan�jších titul� americké burzy. Internetová

spole�nost Google zvýšila ve druhém �tvrtletí zisk o

šest procent na 3,4 miliardy dolar� (69 miliard korun).

Snad ješt� zajímav�jším údajem je, že firm� dle

reportingu stouply tržby o 22 procent na 16 miliard

dolar� (320 miliard korun).

D�ležité je také sledovat, jak k tomuto

pozoruhodnému nár�stu tržeb došlo. Podle údaj�

firmy totiž její klienti za zve�ejn�ní reklamy platili v

pr�m�ru o šest procent mén� než p�ed rokem. Tento pokles ale vyvážil

velký, �tvrtinový, r�st po�tu zobrazených reklam. Podle agentury

comScore ovládal Google v kv�tnu (poslední známý m�síc) 68 procent

amerického trhu s vyhledáva�i. 

"Google zažil skv�lé �tvrtletí," prohlásil finan�ní �editel podniku Patrick

Pichette. Cena akcií spole�nosti po zve�ejn�ní výsledk� stoupla b�hem

obchodování po uzav�ení trhu zhruba o procento.

Firma ve �tvrtek rovn�ž oznámila, že ji opustí vysoce postavený

manažer Nikesh Arora, který p�echází do japonské telekomunika�ní

spole�nosti Softbank. Arora p�sobil v Googlu tém�� deset let a pat�il

mezi klí�ové spolupracovníky generálního �editele Larryho Page,

upozornila agentura Reuters.

Microsoft propustí 18 tisíc lidí. Zav�e také továrnu Nokia u

slovenských hranic - �t�te ZDE

Bývalý generální �editel Fordu Alan Mulally nastoupil do

p�edstavenstva Googlu - �t�te ZDE

O pár dní starší, ale také velmi významnou personální zm�nou je

naopak výrazné posílení p�edstavenstva. Do n�j totiž nastoupil bývalý

generální �editel automobilky Ford Alan Mulally.

Spole�nost Google je nejv�tším internetovým vyhledáva�em na sv�t�.

Její opera�ní systém Android navíc využívá v�tšina chytrých mobilních

telefon�.
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Googlu meziro�n� stouply tržby o p�tinu. Lidé víc klikali na
jeho reklamu

ac

I Google má evidentn	 stále potenciál se skokov	 zv	tšovat. Sv	d
í o tom jeho
aktuální výsledky, které ukázaly meziro
ní r�st tržeb o 22 procent. O šest procent
firm	 stoupl i zisk.
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