
Sociální sítě v Africe
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Jednoduchost, dostupnost, 
spolehlivost

Masivní úspěch

• Posílání peněz obchodníkům i 
běžným lidem skrze mobilní 
telefony

• Mobilní půjčky



září-prosinec 2016
• 32 milionů uživatelů
• 456 milionů transakcí
• 142 miliard poslaných v obchodních transakcích
• 125 miliard poslaných v osobních transakcích
• 585 korun průměrná hodnota jedné transakce

Zdroj: Communications Authority of Kenya 
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Nejpopulárnější sociální sítě v Keni

Zdroj: Ogilvy



• Díky levným mobilům i datům snadný přístup k internetu
• Ale soc. sítě využívá malá část uživatelů
     => velké rozdíly mezi městy a venkovem
• Část keňského internetu westernalizovaná, druhá část typicky africká
• Preference mobilního prohlížeče proti aplikacím
• Nejnavštěvovanější stránky jsou zpravodajské servery
• Návštěvnost soc. sítí strmě stoupá

Specifika keňských sociálních sítí

































• Široká cílová skupina (různé jazyky, náboženství, zvyky apod.)
• Rozdíly nejen mezi státy, ale i v jejich rámci (např. Nigérie muslimský 

konzervativní sever vs. křesťanský relativně pokrokový jih)
     => obtížné cílení příspěvků
• Nelze pochopit tamní zvyklosti a mentalitu bez trvalé osobní 

přítomnosti na trhu
• Neplatí, že co funguje v Evropě, bude automaticky fungovat i v Africe
• Firma nemá v Africe přímé zastoupení – komplikovaný zákaznický 

servis







Děkuji za pozornost

Michal Kohlert

Michal Kohlert
@check_this_travelling_czech

kohlert@seznam.cz
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