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Proč?

� Internet v mobilu? … Co je to…..?

� Používá to někdo…….? ….. Kdo?� Používá to někdo…….? ….. Kdo?

� Kolik lidí to tak asi využije ……...?

� To je jen pro nové telefony…..…?

� Opravdu má iPhone každý druhý?

Upřesníme
Doplníme
Ukážeme



Jak to vypadá ve světě 



4 miliardy uživatelů mobilních telefonů*

*Zdroj : Microsoft Tag neat infographic highlighting statist ics 2011



Jak to vypadá v Čechách 



Jak je na tom internet v mobilu

• Jakého uživatele zohled ňujeme do statistiky

• V březnu 2011 využil aspoň jednou mobilní telefon k 
prohlížení internetových stránek nebo stahování obsahu -

• Prohlížení internetových stránek na displejích telef onů dlouhodob ě roste 

byl připojen přes mobilní internetovou bránu operátora

• Má aktivovaný některý z předplacených datových balíčků 
určených pro prohlížení internetových stránek z mobilu

• Jakého uživatele nezohled ňujeme do statistiky

• Využil připojení WiFi k prohlížení internetových stránek • Využil připojení WiFi k prohlížení internetových stránek 
nebo stahování obsahu

• Má aktivovaný některý z předplacených datových balíčků 
určených pro prohlížení internetových stránek z PC



Z 13,4 mil mobilních uživatelů je v 
březnu 

2 258 388
uživatelů internetu v mobilu

2 258 388

• Co představuje 17% ze všech SIM karet p řepočtem na 
reálnou populaci cca 20% 

Zdroj : Data operátor ů T-Mobile, Vodafone, O2, 03/2011



Podíly uživatelů internetu v mobilu 
odpovídají podílům mobilních uživatelů

41%

23%

36%

Zdroj : Data T-Mobile, Vodafone, O2, 03/2011



Podíl uživatelů smartphonů z celkového 
počtu uživatelů internetu v mobilu za březen

37%
63%

• Smartphony = telefony s otev řeným opera čním systémem
Zdroj : Data operátor ů T-Mobile, Vodafone, O2, 03/2011



Rozdělení smartphonů dle operačního systému

Zdroj : Data operátor ů T-Mobile, Vodafone, O2, 03/2011



Co je nutné zohlednit
+ Díky WiFi p řipojení je po čet uživatel ů internetu v mobilu ješt ě vyšší než 

prezentovaných 2,2 mil

+ Podíl smartphon ů  na všech za řízeních zohled ňuje aktuální stav
+ Každý den se mění 

+ Rostoucí podíl smartphon ů na prodeji telefon ů

+ Loni byl každý pátý prodaný model smartphone*

+ Prodej smartphon ů zvyšuje pravd ěpodobnost častějšího užívání internetu

– Interval vým ěny telefonu je v ČR výrazn ě delší než v krajinách západní Evropy
– Odhadem v průměru 3 roky, ve větších městech je to míň

– Někteří firemní zákazníci mají blokovaný p řístup na internet– Někteří firemní zákazníci mají blokovaný p řístup na internet
– A jsou přitom uživateli smartphonů

*Zdroj : GfK



Trend uživatelů internetu v mobilu u T-Mobile

Uživatelé* (mil)

*Zdroj : Data operátora T-Mobile 01-03/2011



Uživanost internetu v mobilu u T-Mobile v 
regionech

Zdroj : Data operátora T-Mobile 03/2011



Sociodemografie uživatelů internetu v mobilu u 
T-Mobile

Zdroj : Data operátora T-Mobile 03/2011



Děkujeme za pozornost


