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Google loni pĜivedl na firemní weby
víc lidí než Seznam, tvrdí výzkum
Na tuzemské firemní weby pivede návšt vníka !ast ji
Google než domácí Seznam. Prvenství sv tové jedni!ky na
!eském internetu odhaluje výzkum spole!nosti
Effectix.com. Seznam ovšem výsledky zpochyb"uje, Google
se totiž neú!astní oficiálního m ení NetMonitor.
tte více o: Google | Seznam.cz | internet
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Sv tová internetová jedni ka Google loni získal na trhu
firemního vyhledávání v tší podíl než domácí
Seznam.cz. Celkov na eském internetu ale Seznam
vede. Zatímco Google loni pivedl na firemní weby 18
procent návšt vník, Seznam 12 procent. Obecn se
význam vyhledáva  pro návšt vnost firemních stránek
meziro n snížil. Vyplývá to z výsledk studie spole nosti
Effectix.com, která sledovala 1681 tuzemských
firemních web.

Google vede nad Seznamem, tvrdí agentura
Effectix.com.
foto: Google

Podle odborník je obtížné podíl obou vyhledáva 
porovnat, protože Google se neú astní oficiálního m ení
NetMonitor. Vzorek Effectixu je navíc relativn malý v porovnání s celkovým
ihlásit
tem
firemních stránek v tuzemsku.
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"Pestože všechna naše data ukazují, že máme stále ve vyhledávání na
eském trhu pevahu, je pravdou, že se pomyslné nžky mezi Seznam.cz a
Google vyhledáváním stále pibližují. Uvdomujeme si, že hlavní podíl na
tomto pibližování mají hlavn mobilní zaízení a obliba telefon s operaním
systémem Android, který má pedinstalované nejen hledání, ale i další služby
od spolenosti Google," uvedli zástupci Seznamu.
Google Chromecast má narozeniny, za rok se výrazn zm nil k lepšímu a
funguje i v esku - tte ZDE
Celkov pivedly vyhledáva e na tuzemské firemní weby 35 procent
návšt vník. Zhruba 15 procent pišlo z odkazujících stránek, 11 procent z
kampaní a 39 procent tvoily pímé návšt vy. Práv podíl pímých návšt v se
meziro n zvýšil o deset procentních bod, naopak vyhledáva e dev t
procentních bod ztratily.
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Google posiluje, Seznam drží pozice

Uká

V meziro ním srovnání píchod ist z vyhledáva  Google mírn posílil z 53
na 54 procent a Seznam.cz zstal na zhruba 37 procentech. Pi zapo tení
návšt vník z dalších služeb Seznamu, jako jsou Zboží.cz, Firmy.cz nebo
Obrázky.cz byl podíl googlu 51 procent a Seznamu 46 procent.

Ko

Seznam.cz zizuje vlastní datové centrum mimo centrum Prahy - tte ZDE
Výrazn meziro n u obou vyhledáva  klesl prm rný po et zhlédnutých
stránek. Lépe na tom byl Seznam.cz s poklesem z 5,4 na 4,1 stránky, Google
si pohoršil z 5,9 na 3,4 stránky. Prm rný návšt vník firemních web zhlédl
3,6 stránky.
Celkový po et zhlédnutých stránek klesl nejen u návšt vnosti z vyhledáva ,
ale i u ostatních návšt v. Podíl na tom mají napíklad tablety a mobilní
telefony, ze kterých návšt vnost roste, ale tito uživatelé mén „surfují“ po
firemních stránkách a spíše se snaží co nejkratší cestou dostat ke konkrétním
informacím.
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Klesá délka návšt2vy stránek
Výrazný pokles se projevil i u prm rné délky návšt vy. Návšt vníci ze
Seznam.cz loni vydrželi na webu v prm ru dv minuty a 40 sekund, u
Google jsou to dv minuty a 24 sekund.
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Googlu meziro n stouply tržby o p tinu. Lidé víc klikali na jeho reklamu -

tte ZDE
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Významnou m rou vzrostl po et nových návšt v. Na t ch se pravd podobn
projevuje zm na chování uživatel podporovaná prohlíže i i evropskou
legislativou a ast jší mazání cookies. U b žného uživatele se tak zkracuje
doba, po kterou cookies uchovává a opakovaná návšt va je tak v Google
Analytics m ena jako nová. Zatímco z Google sm ovalo na weby 73 procent
nových návšt vník, ze Seznamu 70 procent.
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Facebook zvýšil své tržby i zisk. Ve druhém
!tvrtletí utržil 2,91 miliardy dolar&

Polovina vývojá& aplikací "živoí". Na jedné
neutrží ani 500 dolar& m sí!n , tvrdí studie

Yahoo chce víc pen z z reklamy, kupuje firmu
analyzující mobilní aplikace
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Informace o inzerci, inzertní kontakt inzerce@ihned.cz, redakkní kontakt redakce@ihned.cz. Další kontakty zde.
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