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Ještě, než se všichni rozjedeme na dovolené, dovolte mi, abych vás jako vždy 

otravoval s výsledky LsA. Po skončení druhého letošního kvartálu se podíváme 

na výsledky za první pololetí letošního roku, během kterého se nám podařilo 

dosáhnout rekordního růstu. 

Kromě růstu impresí a návštěv nás těší především obrovský nárůst uživatelů, 

což se odráží i v rámci měření Netmonitoru, kde se před námi umisťují z ČR/SR 

pouze dva IT magazíny, co do počtu uživatelů. Vzhledem k tomu, že LsA se 

zaměřuje výhradně na Apple, považujeme výsledky, kterých ve srovnání s 

ostatními v rámci Netmonitoru dosahujeme, za skutečně výjimečně. Na 

následující stránce se můžete podívat na růst našich výsledků řečí čísel. 

Za první pololetí letošního roku jsme zaznamenali 4 580 000 UIP, 12 870 000 

návštěv a 47 500 000 impresí a jedná se tak o nejlepší pololetí v historii našeho 

magazínu!

Vracející se 
návštěvníci

Noví 
návštěvníci

74,4%

26,6%
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12 870 000
Návštěv za H1 2020

4 580 000
UIP za H1 2020

47 500 000
Zobrazení za H1 2020

+42,7% +11,7% +11,4%
Meziroční nárustMeziroční nárust Meziroční nárust



Dnes, zítra, pozítří
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S pozdravem a poděkováním, Roman Zavřel

Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo najít balanc mezi LsA a Jablíčkářem a oba 

magazíny tak rostou bez toho, aniž by si navzájem konkurovaly nebo jinak překážely. 

Zároveň jsme začali co nejvíce tlačit jak herní magazín Vyťukej, tak i Samsung 

Magazine.  

Oba tyto magazíny mají nové redaktory, kteří se okamžitě stali plnohodnotnou 

součástí týmu a aktuálně se snažíme o co největší růst všech našich magazínů. 

Během letních měsíců se připravujeme na Q3, což je zejména pro Apple fanoušky 

nejdůležitější období roku a také plánujeme na toto období spuštění zbrusu nového 

magazínu HypeTech, který bude zaměřen na vědu a moderní technologie. 

Dovolte mi vám na závěr popřát co nejpohodovější léto, během kterého všichni 

načerpáme plno energie. Samozřejmě vám musím také co nejsrdečněji poděkovat 

za podporu, díky které se nám daří růst i po letech, co jsme na trhu! Děkujeme!
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