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Delo - Posel & denar

Ponedeljek

Država: Slovenija

Stran: 7

1/1

Površina: 193 cm2

Mobilnik je prvi posrednik

pri branju novic
Branje Tri četrtine Slovencev v svet novic vstopa

telefonom

z mobilnim

Mobilnik je očitni zmagovalec
uporabniki dostopajo do digitalnih vsebin (v %)

delež naprav, s katerimi
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Vir: iPROM

iščemo novice v digitalnem

svetu, je vse pogosteje naša prva

izbira mobilni telefon.

V

letu od

zivneje,« je povedal Tomaž Tomšič,
vodja iPROM Labs.
Po

njihovi analizi je aktivnost

junija 2019 do junija 2020 je bilo

uporabnikov, ki dostopajo do di-

kar 74 odstotkov dostopov do dina

gitalnih vsebin z računalnikom,
kar trikrat večja od tistih, ki do-

napravah, je pokazala

stopajo z mobilnimi napravami.

gitalnih medijev opravljenih
mobilnih

raziskava družbe

iPROM.

Skoraj

polovica

ogledov

strani

digitalnih medijev je opravljena z
Le

26

odstotkov bralcev digitalno
vsebin kot svoje prvo

objavljenih

orodje uporablja osebni računalnik,

računalniki.
»Podatki spet

potrjujejo, da

se

še pred petimi leti je bilo to razmerje

trend potrošnje vsebin v digitalnih
medijih povečuje. V lanski analizi se

(skoraj) obrnjeno.

je doseg slovenskih digitalnih medi-

»Vse

kaže na to, da velika večina

jev povečal za dobrih deset odstot-

uporabnikov spleta redno sprem-

kov na letni ravni, letos

lja vsebine v digitalnih medijih in

povečanje precej večje. To pripisu-

hiter pregled opravijo večinoma na

jemo spremenjenim navadam me-

mobilnih napravah, za poglobljeno

dijske potrošnje vsebin v digitalnih
medijih v času družbene osamitve,«

branje pa še vedno uporabljajo ra-

čunalnik

- in

to po novem še inten-

dodaja Tomšič. D. Vi.

pa

je bilo to

