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נתוני ועדת המדרוג קובעים :וואלה! האתר מספר  1בישראל
וואלה! – האתר הישראלי המוביל בכל הפרמטרים העיקריים
קבוצת וואלה! – קבוצת האינטרנט הגדולה ביותר בישראל בכל הפרמטרים העיקריים


הכי הרבה גולשים – מעל  1.2מיליון גולשים אמיתיים ( )RUמדי חודש



עמוד הבית של וואלה!  -הדף הנצפה ביותר באינטרנט הישראלי



כמות הדפים הנצפים בוואלה! גדולה מסך הדפים הנצפים ב ,ynet-תפוז ,מאקו ,NRG ,נענע 21ו-
 MSNגם יחד.



לוואלה!  shareהצפייה ( )PVהגבוה ביותר בכל קבוצות הגיל לרבות בקהלים עם כוח הקניה הרב
ביותר (גילאי  ,12-25הכנסה ממוצעת ומעלה).



האתר היחידי שיש לו למעלה מ 05%-כיסוי ( )reachגם בקרב קהל הילדים והנוער וגם בקהלי
.+11



 2.2מיליון גולשים אמיתיים בישראל צורכים מדי חודש תכנים מערכתיים באתר וואלה!

לפי תוצאות המדידה של הוועדה למדרוג האינטרנט שמתפרסמים היום (ד') ,מדורגת וואלה! במקום הראשון
בכל הפרמטרים המובילים מבין כל האתרים הגדולים בישראל:
בין היתר ,וואלה! מובילה בכמות הגולשים האמיתיים ( ,)Real Usersבשיעורי חשיפה ,בדפים נצפים ובזמן
השהייה החודשי של כלל הגולשים מבין כל האתרים והפורטלים בישראל .במקום השני מקרב האתרים
הישראלים נמצא וואי נט ובשלישי האתר תפוז.
תוצאות אלו מצטרפות לכלי מדידה אובייקטיבים נוספים ,המקובלים לדירוג האתרים בשוק האינטרנט
הישראלי ,בהם וואלה! מובילה :סקר  TIMהמדרג את אחוזי החשיפה השבועית לאתרי אינטרנט נבחרים
בישראל קובע שוב ושוב כי וואלה! הוא האתר הישראלי עם מספר הגולשים הרב ביותר וגם עפ"י מדד
 – Google Trendsבכל יום יש בוואלה! יותר גולשים מבכל אתר ישראלי אחר.
אילן ישועה ,מנכ"ל וואלה!" :ההובלה של וואלה! בכל הפרמטרים אינה מפתיעה והיא נקבעה גם על-ידי
מערכות מדידה אחרות .המדידה הנוכחית מדגימה עובדה אחרת המוכרת היטב בענף ,והיא עוצמת דף
הבית של וואלה!  -מהנתונים עולה שדף הבית של האתר הוא הדף הנצפה ביותר באינטרנט .עבור כל
מפרסם המעוניין בפרסום מותגי של מוצר פריים עם כיסוי נרחב – זה האמצעי היעיל ביותר .מה שהפתיע
ואפילו הדהים גם אותנו זה הפער בכמות הדפים הנצפים – לוואלה!  021מיליון בחודש (פי  1.2מ.)ynet -
מספר הדפים הנצפים קובע את  shareהצפייה (מושג המוכר למפרסמים היטב מעולם הטלוויזיה שם ה-

 shareנקבע לפי מספר הדקות) .וואלה! מחזיקה ב share-צפייה מדהים של כמעט  01%מקרב חמשת
האתרים המובילים במדרוג .זאת ועוד ,מהנתונים עולה כי בכל קבוצת גיל ובכל דמוגרפיה יש לוואלה! share
צפייה גבוה משמעותית מבכל אתר אחר!"

לפרטים נוספים :דפנה אלוני ,דוברת וואלה! dafna@walla.net.il ,505-1199981

