
ČTVRTINA SVĚTOVÉ POPULACE POUŽÍVÁ
SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Nedávná zpráva eMarketeru odhalila, že čtvrtina světové populace je
připojena na sociální sítě, a že v roce 2017 světové publikum
sociálních sítí dosáhne 2,55 miliardy lidí

Uživatelé celosvětových sociálních sítí: Studie z roku 2013 vysvětluje své objevy rychlým růstem
uživatelů sociálních medii na rostoucích trzích v Asijském Pacifiku a středo-východní Africe.

Dále studie odhalila, že v roce 2017 asijský Pacifik bude mít největší populaci připojenou k sociálním
sítím na světě a střední východ a Afrika budou hned za ním. V obou případech je proniknutí mezi
nejnižším na planetě, říká studie.

Mezi zeměmi zahrnutými v předpovědi eMarketer předpovídá rychle rostoucí populaci používající
sociální sítě v Indii, Indonésii, Mexiku, Číně a Brazílii. Momentálně asijský Pacifik bude mít ke konci
roku 2013 největší uživatelskou základnu používající sociální sítě s publikem 777 miliónů a tržním
podílem 44,8 procenta. Je to více než třikrát tolik než má publikum Latinské Ameriky, která se řadí
globálně na druhou příčku.

Nicméně eMarketer v tomto pořadí předpokládá změnu. Příští rok Střední východ překoná Latinskou
Ameriku a stanou se tak regionem s druhým největším publikem, zatímco střední a východní Evropa
poprvé předčí Severní Ameriku.

Nezadržitelný vývoj se stane skutečností, protože používání sociálních sítí se z privilegovaných
vyspělých trhů dostalo do běžného používání lidí po celém světě. V roce 2013, například, má Střední
Východ a Afrika nejrychlejší růst uživatelů, hned po asijském Pacifiku.

V roce 2015 se nejvyspělejšími trhy sociálních sítí stanou Severní Amerika, Západní Evropa a střední
a východní Evropa, které budou mít největší čísla globálně. Nicméně v roce 2016 Latinská Amerika
překoná Západní Evropu v počtu uživatelů sociálních sítí.

Podle odhadů eMarketer v roce 2013, 67,7 procent uživatelů internetu použije sociální sítě alespoň
jednou za měsíc. Proporčně bude růst až na tři ze čtyř v roce 2016.

Uživatelé sociálních sítí podle regionu v roce 2013:

 

- Asijský Pacifik: 777 miliónů

- Latinská Amerika: 216 900 000

- Střední Východ a Afrika: 209 800 000

- Severní Amerika: 181 200 000



- Západní Evropa: 174 200 000

- Střední a Východní Evropa: 173 600 000

 

Celkově: 1 733 000 000

 

Růst uživatelů sociálních sítí světově mezi roky 2011 a 2017:

 

- 2011: 1,22 miliard (+23.7 procent ročně)

- 2012: 1,47 miliard (+20.4 procent)

- 2013: 1,73 miliard (+18.0 procent)

- 2014: 1,97 miliard (+13.4 procent)

- 2015: 2,18 miliard (+10.8 procent)

- 2016: 2,37 miliard (+8, 9 procent)

- 2017: 2,55 miliard (+7.5 procent)
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