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В Україні у 2017 продовжується міграція 
аудиторії на мобільні платформи:

44% 23%
Частка переглядів 
YouTube з 
мобільного

Частка мобільного 
пошуку у 2017



У додатках проводять більше часу...

vs13% 87%

Мобільний веб Додатки

Джерело: comScore Mobile Metrix, U.S., возраст 18+, червень 2015



Джерело: comScore Mobile Metrix, U.S., вік 18+, июнь 2015

Охоплення та залученість
Топ-1000 додатків vs топ-1000 мобільних веб-ресурсів

10,9

Унікальні відвідувачі/місяць (млн)

3,3

Хвилин/відвідувача у середньому

Моб. вебДодаток

8,9
201,8



mSite більше не потрібен?!



vs13%
35%

Інше

Розваги
(ігри, радіо, мультимедіа)

Соціальні мережі

32%

20%Мобільний веб

Джерело: comScore Media Metrix MP and Mobile Metrix, США., общая аудитория, июнь 2015



Але є одне “але”... (с)

● Висока вартість створення
● Розробка під різні платформи
● Високий CPI
● Конкуренція у телефоні



66%
покупок на мобільному 
через mSite



менше конверсій на 
мобільному сайті, ніж на 
десктопному

на 66%



Веб забезпечував охоплення
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Тепер веб забезпечить залученість 

За
лу

че
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Охоплення



Швидко Зручно Доступно
завжди і будь-де



Давайте помріємо...



Починаємо з пошуку Переглядаємо категорію, обираємо...



У наявності немає... Просимо повідомити Отримуємо сповіщення



Немає зв’язку :( Але все працює :)



Отримуємо 
повідомлення Додаємо у кошик Ідемо до каси Автоматичний логін



Фантастика! ;)
Повернемося, 
коли захочемо Оплата одним кліком Додаємо на екран



Таке дійсно можливо?



Це простіше, ніж здається



Швидкість

Accelerated Mobile Pages (AMP)

Як це зробити?



Швидкість Залучення

Accelerated Mobile Pages

Progressive Web Apps (PWA)

Як це зробити?



Швидкість Залучення Конверсії

Accelerated Mobile Pages

Progressive Web Apps

Web Payments

Як це зробити?



Швидкість Залучення Конверсії Повернення

Accelerated Mobile Pages

Progressive Web Apps

Web Payments

Credential Management

Як це зробити?



Нам потрібен план!



План:

2 Проста реєстрація/логін

1 Миттєве завантаження

3 Легке заповнення форм

4 Сайт доступний offline

5 Придбання в один дотик
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Почнімо зі швидкості



користувачів залишають сайт, 
який завантажується >3 секунд53%

Джерело: https://www.doubleclickbygoogle.com/articles/mobile-speed-matters/

https://www.doubleclickbygoogle.com/articles/mobile-speed-matters/


-2% v = -2% запитів/користувача

400ms швидше = +9% трафіку 

Вище = більше переглядів

100ms вище = +1% доходу

5s вище = +25% переглядів, 
+7-12% доходу

37% вище = +70% мобільний 
дохід/користувача

80% вище = +108% взаємодія з 
рекламою

Швидкість = Гроші
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● Відкритий формат

● Доступ до AMP Cache

● Підтримка рекламних форматів

● Працює з основними браузерами

AMP, що це?



4x 10x 
швидше менше

даних

<1 секунди
Середній час завантаження



Сайт як додаток



Переваги Progressive Web Apps (PWA)

● Додати іконку

● Пуш-повідомлення

● Офлайн-доступ

● Локальний кеш



… навіть без зв’язку



конверсій серед тих, хто 
перейшов з іконки

Джерело: https://developers.google.com/web/showcase/2016/flipkart

повернення на сайт

Результати Flipkart 

3X більше
часу на сайті

на 40% вище

на 70% більше



Проста реєстрація/логін



Набирати на мобільному важко



Створювати акаунти 
важко

користувачів ідуть, так і 
не створивши акаунт

92% 



Google API для безшовного 
створення акаунтів та входу в 
акаунти на Android та в Chrome



Більше 

70% 
зберігають паролі

Зберегти пароль    АБО Акаунт



Просте заповнення форм



Під час оформлення покупки може з’являтися до 25 форм

...тому й не дивно, що до 97% залишають кошики

Джерело: http://www.google.com/wallet/business/payments/



Як закрити розрив за конверсіями?

Веб сьогодні

Спростити форми

Autofill

Наступне покоління

Позбутися форм

Payment Request 
API



                                                             Autofill

Заповнення в один дотик

Синхронізація карт і адрес

Підвищення заповнюваності форм



                                                             Payment Request API

Крос-браузерно й -платформно

Будь-яка форма платежу

Розрахунок в один клік



Proprietary + Confidential

Шок! Вони це зробили!



Спробуйте самі!

Flipkart

Aliexpress 

Washington Post

Jalantikus

Babe

Geo TV

5miles

Air Berlin

NFL Now Konga 

Alibaba

https://www.flipkart.com/
https://www.flipkart.com/
https://m.aliexpress.com/
https://m.aliexpress.com/
https://www.washingtonpost.com/pwa/
https://www.washingtonpost.com/pwa/
http://app.jalantikus.com/
http://app.jalantikus.com/
http://babe.news/
http://babe.news/
https://m.geo.tv/
https://m.geo.tv/
https://lite.5milesapp.com/
https://lite.5milesapp.com/
https://m.airberlin.com/en/pwa
https://m.airberlin.com/en/pwa
https://www.nfl.com/now
https://www.nfl.com/now
https://kongax.konga.com/
https://kongax.konga.com/
https://m.alibaba.com
https://m.alibaba.com


50% 90%

 
0,2 с

>10 млн



Швидко Зручно Доступно
завжди і будь-де
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Дякую!


