21 POWODÓW

TWÓJ MAGAZYN

POTRZEBUJE

APLIKACJI MOBILNEJ
MobApki.pl

Jak zwiększyć zysk
magazynu i zdobyć
nowych czytelników.
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Ten poradnik skierowany jest do właścicieli magazynów, czasopism oraz
gazet. Dowiesz się z niego, dlaczego warto zainwestować w stworzenie
aplikacji mobilnej dla Twojego magazynu.
Najbardziej poczytne czasopisma, oprócz wersji drukowanych, posiadają
również aplikację mobilną. Dzięki temu zwiększają krąg swoich
czytelników oraz zyskują dodatkowe źródło dochodu. Publikacja
magazynu w sklepach z aplikacjami staje się koniecznością, gdyż coraz
więcej ludzi korzysta z urządzeń mobilnych.
Dlatego, aby sprostać zmianom preferencji, oczekiwań i zachowań
współczesnych czytelników, powinieneś poszerzyć swoją ofertę o
wydanie magazynu w formie aplikacji mobilnej dostępnej w sklepach App
Store i Google Play.

Oto 21 powodów, dla których warto to zrobić:
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DOTARCIE DO WIĘKSZEJ LICZBY CZYTELNIKÓW

Jesteśmy świadkami rewolucji mobilnej. W związku z rosnącą
popularnością tabletów i smartfonów już 6,5 miliarda ludzi na świecie
korzysta z urządzeń mobilnych. Jest to ogromny rynek. W czerwcu
2015 roku, dwie na trzy minuty spędzone na korzystaniu z internetu
pochodziły z urządzeń mobilnych. (Źródło: comscore.com)

Według firmy PricewaterhouseCoopers ... wydatki na aplikacje
mobilne magazynów wzrosną do $80,2 mld na koniec 2016 roku.
Wydawcy czasopism, którzy o tym wiedzą, już wykorzystują ten
trend!
Jak wynika ze źródeł „Magazines and Newspappers” (dawnego
Newsstand), pierwsze czasopisma, które zostały opublikowane w
sklepie z aplikacjami, zanotowały 750% wzrost sprzedaży.
Nadszedł czas, aby skorzystać z tego, co dzieje się na rynku
wydawniczym.
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Publikując magazyn w postaci aplikacji mobilnej, poszerzasz liczbę
czytelników o tych, którzy korzystają z urządzeń mobilnych.
Rynek mobilny cały czas rośnie i nic nie wskazuje, że ten trend się
szybko zmieni.
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DARMOWA REKLAMA TWOJEGO MAGAZYNU
Dzięki aplikacji mobilnej otrzymujesz bezpłatną
ekspozycję swojego magazynu na co najmniej 3
sposoby:

1.) Dzięki integracji przycisku „PRZEŚLIJ”, czytelnicy
będą mogli udostępniać Twój magazyn wśród przyjaciół,
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub portali
społecznościowych, a to darmowa i skuteczna promocja.
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2.) Aplikacja magazynu jest
zainstalowana na ekranie
tabletu lub telefonu w formie
ikonki. Ikonka ta będzie
widoczna za każdym razem,
gdy użytkownik korzysta z
urządzenia. Dzięki temu
podświadomie utrwala w swojej
w pamięci logo magazynu.

3.) Sklepy z aplikacjami są
przeszukiwane przez ponad
miliard
aktywnych
użytkowników. Każdy sklep ma
wyszukiwarkę, która działa
podobnie jak
wyszukiwarka
Google. Jeśli wpisana nazwa
pasuje do Twojego magazynu,
może on pokazać się w
wynikach wyszukiwania, a to
oznacza darmową ekspozycję.
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MAGAZYN JEST WZBOGACONY O AUDIO
I WIDEO

Aplikacja mobilna daje możliwość wzbogacenia
magazynu o nagranie wideo lub audio.
Ludzie lubią oglądać i słuchać, więc takie
rozwiązanie przypadnie im do gustu i znacznie
poprawi atrakcyjność czasopisma.
Filmy i nagrania będą odtwarzane bezpośrednio
wewnątrz artykułu, bez konieczności
przekierowywania czytelnika do zewnętrznego
źródła.
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WZROST ZYSKU

Nowy krąg czytelników wpłynie na
wzrost przychodów. Oferowanie reklam
w formie wideo przyciągnie nowych
reklamodawców. Aż 67% czytelników
magazynów cyfrowych deklaruje chęć
zakupu produktów bezpośrednio z
reklam multimedialnych w magazynach.
Przychody z reklam multimedialnych
wzrosły w 2012 roku z $8,8 mld do
$35,55 mld in 2015.
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BŁYSKAWICZNA DYSTRYBUCJA PRZY
ZEROWYM KOSZCIE

Nowe wydania magazynów będą dostępne dla wszystkich czytelników
w ciągu kilku sekund od aktualizacji aplikacji. Użytkownik będzie
powiadomiony o nowym wydaniu za pomocą wiadomości tekstowej.
Nowe wydanie pojawi się automatycznie po otwarciu aplikacji.
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WSZYSTKIE WYDANIA W ZASIĘGU RĘKI

Urządzenie mobilne jest dużo
mniejsze niż laptop, dzięki temu
można je nosić przy sobie. A to
oznacza, że możemy zabrać
wszystkie ulubione magazyny nawet w
najdalszą podróż! Brzmi zachęcająco,
prawda?
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ŁATWA NAWIGACJA
Dzięki intuicyjnej nawigacji czytanie magazynu to prawdziwa
przyjemność. Aby przejść do kolejnej strony, przesuwamy
palcem po ekranie od prawej strony do lewej. Podwójne
kliknięcie powoduje powiększenie strony. W prawym górnym
rogu znajdziemy wygodny przycisk ze spisem treści.
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MOŻLIWOŚĆ UDOSTĘPNIANIA

Bardzo ważnym powodem, dla którego
warto wydawać magazyn w formie
aplikacji jest efekt „wirusa”. Czytelnicy
mogą łatwo udostępniać, przesyłać lub
polecać aplikację magazynu znajomym.
Czy wiesz, że 1/3 wszystkich
czytelników korzysta z opcji
udostępniania treści zawartych w
cyfrowych wydaniach magazynów? (Źródło:
Mashable.com 2013)
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Aplikacja mobilna dla magazynu to rozwiązanie ekologiczne - nie
wymagające użycia papieru, a co za tym idzie, nie przyczyniające się
do wycinki drzew. W USA przemysł wydawniczy gazet zużywa 95 mln
drzew rocznie, wytwarzając taką samą ilość CO2, jak 7,3 mln
samochodów. (Źródło: greenpressinitiative.org, treehugger.com)
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WZROST ATRAKCYJNOŚCI MAGAZYNU

Większe zainteresowanie magazynem
jest marzeniem każdego wydawcy,
ponieważ oznacza to wzrost
subskrypcji i lojalność czytelników.
Aplikacja mobilna poprawia
atrakcyjność magazynu dzięki
interaktywnym funkcjom, takim jak
quizy, ankiety, blogi, wiadomości RSS
czy gry interaktywne.
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WYGODA ZAKUPU

Konsumenci w dzisiejszych czasach chcą kupować szybko, łatwo i bez
wychodzenia z domu. I to właśnie oferuje im aplikacja mobilna. Zakup
magazynu odbywa się za pomocą kliknięcia, bez wychodzenia z domu.
Wygoda i szybkość dokonywania zakupu powoduje, że chętniej
kupujemy.
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NISKIE KOSZTY PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI

Druk i dystrybucja czasopism papierowych może kosztować
fortunę. W MobApki.pl stworzymy dla Ciebie aplikację,
opublikujemy ją i będziemy co miesiąc aktualizować za cenę
prawdopodobnie niższą, niż koszt jednej reklamy w Twoim
magazynie.
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NIE WYMAGAJĄ STAŁEGO DOSTĘPU DO
INTERNETU

Dostęp do internetu jest wymagany
do pobrania aplikacji na tablet. Po
zainstalowaniu, aplikacja nie
wymaga stałego dostępu do
internetu. A więc czytelnicy mogą
przeglądać i czytać magazyn,
gdziekolwiek są.
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POWIADOMIENIA TEKSTOWE „PUSH"

Powiadomienia Push są bardzo ważnym narzędziem promocyjnym.
Jako właściciel magazynu masz możliwość wysyłania wiadomości
tekstowych do wszystkich czytelników magazynu. Można w ten sposób
wysyłać informacje o nowych numerach, bądź pobierać opłaty od
reklamodawców za wysłanie informacji promocyjnych do czytelników.

Nowe wydanie magazynu
już za dwa dni!

1 Nowa
Wiadomość

1 Nowa
Wiadomość
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TWORZENIE LISTY MAILINGOWEJ

Wszyscy wiemy, jak ważne jest,
aby powiększać swoją listę
mailingową, prawda? W aplikacji
magazynu można dodać funkcję
„Zapisz się na newsletter”. Dzięki
dużej liście mailingowej zwiększysz
sprzedaż nowych produktów i
usług.

NEWSLETTER
Zapisz się!
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PROGRAMY PARTNERSKIE

Dzięki aplikacji możesz
promować produkty partnerskie
wśród czytelników magazynu i
tym samym stworzyć nowe źródło
dochodów ze swojej działalności.
Wszystko, co musisz zrobić, to
umieścić w magazynie linki do
produktów z programów
partnerskich. Jeśli czytelnik kupi
produkt - otrzymasz prowizję.
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POZYSKIWANIE KLIENTÓW

Umów
Spotkanie
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Aplikacja magazynu daje
możliwość zdobycia nowych
k l i e n t ó w. O t o p r z y k ł a d :
Zaproponuj ciekawe
rozwiązanie jakiegoś
problemu za pomocą
artykułu. Wstaw w nim
przycisk „KUP TERAZ” lub
„UMÓW SPOTKANIE”.
Zainteresowany tematem
czytelnik kliknie w link i
zostanie przekierowany do
formularza lub koszyka
zakupowego.

POPRAWA WIZERUNKU

Za pomocą aplikacji dla magazynu
budujesz swój autorytet i wiarygodność.
Nazwy i loga sklepów z aplikacjami są
rozpoznawalne na całym świecie i
znacznie poprawiają wizerunek
magazynu.
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NARZĘDZIE KOMUNIKACYJNE
I MARKETINGOWE
Aplikacja jest doskonałym narzędziem komunikacji i marketingu
dzięki rozwiązaniom typu powiadomienia Push, szybkie

Nowe wydanie magazynu
już za dwa dni!

1 Nowa
Wiadomość
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1 Nowa
Wiadomość

E-SKLEP
Dzięki funkcji e-sklepu czytelnicy mogą kupować produkty i
usługi bezpośrednio z aplikacji magazynu!

Czytelnicy magazynów cyfrowych chcą
kupować z banerów reklamowych (67%)
i artykułów (62%)
(Źródło: Association of Magazine Media MPA Factbook 2013/2014)
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OBSŁUGA PŁATNOŚCI I PRENUMERATY

Aplikacja daje również możliwość pobierania płatności i obsługi
prenumeraty. Sklepy z aplikacjami zadbają o wszystkie płatności i
zarządzanie prenumeratą w Twoim imieniu, oszczędzając Ci dużo
czasu i wysiłku.

• płatność jednorazowa
• subskrypcja darmowa
• subskrypcja płatna

Przedstawiliśmy Państwu 21 powodów, dla których warto rozpocząć
publikowanie magazynu w sklepach z aplikacjami, a tym samym
zwiększyć przychody.
Czy chcielibyście Państwo, aby Wasz magazyn znalazł się w
sklepach z aplikacjami App Store i Google Play?
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Jeśli tak, to prosimy o kontakt. Wystarczy napisać do nas i
zamówić darmową wersję demonstracyjną Waszego magazynu.

ZAMÓW
WERSJĘ
DEMO

JAK ZAMÓWIĆ WERJĘ DEMO TWOJEGO MAGAZYNU:
1. Napisz do nas (info@mobapki.pl) i prześlij wersjię PDF
magazynu.
2. W ciągu kilku dni wyślemy Wam wersję demo aplikacji wraz z
opisem jak jej używać do zwiększenia zysku i pozyskania nowych
klientów. Wersję demo magazynu będziecie mogli Państwo
przejrzeć na tablecie.
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W MobApki.pl oferujemy usługi w zakresie:
•
•
•
•
•
•

Stworzenia aplikacji dla magazynu.
Publikacji jej w sklepach z aplikacjami.
Uaktualniania kolejnych numerów i hostingu.
Stworzenia wersji PDF.
Projektu całego magazynu lub samej okładki.
Stworzenia aplikacji mobilnych w formie gier.

Mamy ograniczoną liczbę miejsc na darmowe wersje demo, więc nie
przegap swojej szansy i napisz do nas już dziś!

WEB: WWW.MOBAPKI.PL
E-MAIL: INFO@MOBAPKI.PL

TEL: 791 101 201
TEL: 534 800 124

FACEBOOK.COM/MOBAPKI
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TWITTER.COM/MOBAPKI

