استفاده مردم از گوشی های موبایل خود بیشتر در
چه کارهایی است؟
Games

چگونه کوپن ها در گوشی های موبایل استفاده میشوند؟
بر چسب ) (Tagهای موبایل همچون کوپن هایی هستند که در
فروشگاه ها فوراً میتوان آنها را باز خرید کرد.

Weather
Maps / Search
Social Networking
Music
News
Entertainment
Dining
Video

از کاربران موبایل  ،از اسکن برچسب های
آوردن کوپن
دریافتی برای بدست
هایافتی را
استقبال می کنند.

چقدر مردم از گوشی های موبایل خود استفاده می کنند؟

بطور متوسط ،

امریکایی ها درهر روز

 2/7ساعت

چگونه کاربرد موبایل تغییر کرده است ؟
بدلیل افزایش استفاده از موبایل ها  ،تطبیق پذیری
آنها با نیازهای بشر ،دائمی است.

در حال کار با موبایل هستند.

نیمی از

که این بیش از دو برابر میزان

جستجوهای

وقتی است که صرف غذا خوردن
می کنند و بیش از یک سوم زمانی
است که آنها در هر روز می خوابند.

محلی توسط
گوشی های موبایل
انجام می شوند.

و ...

91%

از اتصال به اینترنت موبایل به استفاده از
شبکه های اجتماعی مربوط است ...

بر چسب ) (Tagهای
موبایل در قیاس با بارکد
های سنتی  ،در مورد
پیشنهادات فروشگاهی
اطالعات بیشتری از
محصوالت مربوطه ارائه می
کنند.

86%

 ...در قیاس با رقم

79%

مربوط به کاربران دسک تاپ

از کاربران اینترنت
موبایل  ،همزمان با
تماشای تلویزیون از
گوشی های خود نیز
استفاده می کنند.

جزئیات بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی و موبایل
چیست ؟

بیش از یک سوم
از کاربران  1/2میلیارد نفری
فیس بوک برای ورود به

که  %50از آنها برای ورود به شبکه از

توئیتر موبایل استفاده می کنند.

میلیارد

شبکه ازفیس بوک موبایل
استفاده می کنند.

توئیتر 271
میلیون کاربر
دارد

بیش از

1/6

ویدیو هر روز در یوتیوب از طریق وسایل موبایل مشاهده میشوند.

 %30از صاحبان گوشی های هوشمند از طریق جستجوگر های
موبایل به شبکه های اجتماعی دسترسی می یابند.

زنان
 35تا 54

سال

فعالترین گروه سنی در
شبکه های اجتماعی هستند.

