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Žena.cz nadále posiluje a návštěvnost dosahuje
historicky nejvyšších hodnot
Od července 2016, kdy došlo ke změně metriky měření, dosáhla Žena.cz historicky
nejvyššího počtu reálných uživatelů, který navíc neustále stoupá.
Dle aktuálních dat z NetMonitoru v červenci navštívilo web Žena.cz1 170 163 reálných
uživatelů, což v porovnání s loňským červencem, kdy jejich počet dosáhl 830 300,
představuje 41% nárůst.
„Jsem moc ráda, že jsme se s redakcí trefili do témat, která čtenářky zajímají. Webu Žena.cz
nyní stabilně narůstá počet reálných uživatelů, dokonce jsme již pokořili historické maximum
za poslední dva roky. Tohoto trendu se chceme držet i v posledním čtvrtletí a dále
podporovat kvalitní a čtenářsky zajímavý obsah,“ komentuje vývoj produktová manažerka
Lucie Bačíková.
Žena.cz chce podle své vedoucí redaktorky Zuzany Heralové růst i nadále, a proto chystá
novinky, které by měly zaujmout stávající i nové čtenářky. V přípravě je například nový druh
videoobsahu a na konci září se čtenářky mohou těšit na setkání s redakcí v rámci eventu
Žena ženám.
Žena.cz je součástí jednoho z nejnavštěvovanějších webů v ČR – Aktuálně.cz –, kde
funguje jako součást lifestylové sekce. Klíčovými rubrikami jsou Móda, Krása, Vztahy, Zdraví
a Rodina. Dle aktuálních údajů z NetMonitoru je počet reálných uživatelů 1 170 163 a počet
zobrazených stránek 18 254 763. Návštěvnost webového portálu meziročně roste.
„Články s ženskou tematikou se staly pevnou součástí našeho webu a chceme je dále
rozvíjet jak přímo u nás na Aktuálně.cz, tak v rámci platformy Žena.cz. Reakce
čtenářek i čtenářů ukazují, že mají o tuto formu obsahu velký zájem,“ říká šéfredaktor
Aktuálně.cz Josef Pazderka.
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