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Tisková zpráva
Mobilní aplikaci Krkonoš
uživatelé nainstalovali více než 13tisíckrát

Mobilní aplikace, průvodce po Krkonoších „do kapsy“, určený pro chytré telefony, má
obrovský úspěch. Je zpracována jednoduše a srozumitelně. Do svých chytrých mobilních
telefonů si ji stáhlo více než třináct tisíc zájemců.
Klára Hančová, ředitelka Regionálního turistického informačního centra Krkonoše a
koordinátorka prací souvisejících se vznikem a užíváním mobilní aplikace, vysvětlila:
„Máme přesné evidence o počtech stažení, ale také například recenze a pochvalné reakce
uživatelů. Jsou pro nás důvodem ke spokojenosti. V případě připomínek se snažíme hned
reagovat nápravou či hledáním lepšího řešení. Jak výstupy získáváme je vcelku jednoduché.
Krkonošská mobilní aplikace je vyrobena ve třech verzích pro různé operační systémy
(Android – 8159, iOS – 1680, Windows Phone - 3 576). Každý systém má vlastní internetový
„obchod“ a ten automaticky načítá mj. počty stažení.“
Pro zajímavost uvádíme:
Android má výraznější nárůst instalací vždy v období květen – září (64 % ČR, 23 % Polsko,
10 % Německo). Drobné instalace jsou zaznamenány také v Nizozemsku, Velké Británii,
Slovensku, Rakousku, Belgii, Spojených státech, Brazílii.
iOS zaznamenává výraznější nárůst instalací vždy v červenci a srpnu i v lednu a únoru.
Windows Phone má totožný výraznější nárůst instalací vždy červenci a srpnu a v lednu a
únoru. Uživatelé jsou registrováni ve věku 25 – 44 let. 34 % ČR, 45 % Polsko, 19 %
Německo. Systém dovoluje i vzájemnou komunikaci mezi uživatelem a zpracovatelem
aplikace. Může kvalitu hodnotit a ten, kdo ji zpracoval, může reagovat a odpovídat. Z recenzí
vyjímáme:
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D. Palátková, Březen 2016. Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze
života Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu,
www.rozvoj.krkonose.eu a také na facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

