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Andy Rutledge, designér: „Digital news is broken. Actually, news itself is br oken“



„Tablet Grid“: Design a funkce imitují Touch DisplayMožná odpov ěď  ?

- 38 % - 5 %

* Aktivita: Rozdíl v poměru PV / RU v období III-IV/2011 a období VIII-IX/2011 (zdroj NM)

(- 54 %) (- 23 %)



„Sales Grid“: Design, který okouzlí vaše obchodníky a klientyMožná odpov ěď  ?

ctr : 25 % 
? ☺☺☺☺

Komunita ?

Sdílení ?

Mobilní za řízení ?



Pozor na aplikace Hledáme trvanlivý byznys, design & technologie mu „je n“ slouží 

38 % 19 % 

V prvních t řech týdnech tyto 
aplikace p řestávám používat 

V příštím p ůl roce 
nejspíš odhlásím 

noviny 

Žádné tišt ěné 
noviny si (už) 
nepředplácím 

Přešel jsem z 
noviny zcela na 

iPad

10 %

31 % 

51 % 

Čtenáři / Předplatitelé novin, kte ří mají tablet a 
používají ho denn ě 

Počet stažených apps
% lidí, kteří si instalovali tolik 

aplikací a používají je pravideln ě

1-9 95%
Víc než 10 37%
Víc než 20 16%

JAK MAJITELÉ TABLET Ů VYUŽÍVAJÍ APLIKACE

GfK, 9/2011

TV / Infotainment Hry 

iPad

MTVN Survey VII/2011, Reynolds Journalism Institute XII / 2010



9%

7%

5%

47%

32% Zprávy

Zábava

Ostatní

Hry

SocNet/Komunikace

Konzumace mobilních aplikací: Kolik času kde trávíme

Flurry Analytics, 5/2011

Pozor na aplikace Hledáme nové čtenáře? Musíme v ědět, kde jsou a co pot řebují

html5 
web

aktivita mobilní web apps

hledají výrobky 78% 22%
čtou lifestyle 75% 25%
sledují sport 67% 33%

hledají zprávy 63% 37%
chtějí komunikovat 46% 54%

chtějí hrát hry 39% 61%
Adobe Survey, 10/2010

CO MAJITELÉ SMART ZAŘÍZENÍ DĚLAJÍ, KDYŽ:



Co bude formovat design našich nových služeb?Shrnutí

Čtenář nebude chtít řešit, jestli drží v ruce tablet, mobil nebo myš

Zapomeňte na trafiky a houmpejdže a doru čujte tam, kde lidé práv ě jsou

ALL PLATFORMS

DISTRIBUCE

ZPRÁVY (jojo, obsah je král…)

&

Kolik m ůže vydělat obrázek, řádek textu, pixel? A kolik, když je lokalizovaný?

OBSAH MÁ CENU



„Redukce Zpráv“ neznamená omezení, úbytek či zánik kvalitního obsahu,
naopak je to šance najít pro n ěj spoustu nových forem

Přídavek

…V mnohých redakcích vyměnili pravé 
reportování za editorskou interpretaci; místo 

odpovědnosti teď „šlechtíme debaty 
čtenářů“…

Je potřeba to vnímat, předtím, než si vůbec 
začnete prohlížet, co vše v dnešní době může 

být vydáváno za zpravodajský design pro 
počítač či mobil…

„ Almost all news organizations have 
abandoned reporting in favor of 
editorial; have cultivated reader 

opinion in place of responsibility…

And this is before you even lay eyes 
on what passes for news design on a 

monitor or device screen these 

days…“ (A.Rutledge)



Děkuji vám 
za váš zájemza váš zájem


