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کاربرانشناسایی



کاربرانگروه سنی 

هگرودرپادپلیکاربراناز50%
.دارندقرارسال24تا18سنی
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50%

سال24تا 18

23%

سال34تا 25

13%

سال44تا 35

5%

سال54تا 45

3%

سال64تا 55

2%

سال65باالی 

گروه سنی 
کاربران

1400زمستان



رانکاربتفکیک جنسیت 

ردکهآقاوخانمکاربرانترکیب
دربود؛%75به%25پاییزفصل
تغییر%73و%27بهزمستانفصل
.استیافته
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73%

مرد

27%

زن

جنسیت 
کاربران



اربرکبا بیشترین شهرهایی 

تهرانشهرکاربران،تعدادنظراز
نآازپسوداردرارتبهنخستین

شیراز،شهرهایترتیببه
نبیشتریقموتبریزاصفهان،

.دارندراپادیپلیکاربرتعداد
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تهران

31%

سایر

54%

اصفهان

8%

شیراز

8%

تبریز

5%

قم

4%

توزیع
جغرافیایی 

کاربران
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فعالیت کاربرانبررسی 



بازی متنوع30بیش از 

بازی متنوع+ 30

کاربر به صورت + 000,28جذب 

اورگانیک

جذب اورگانیک% 65

کاربر فعال روزانه پلی پاد+ 550,1

سشن روزانه+ 000,5

بازدید کننده یکتا+ 000,104

بازدید+ 000,153

www.playpod.ir



موبایل

56.55%

دسکتاپ

39.28%

تبلت

4.17%

رانسیستم های مورد استفاده کارببررسی 

زابیشزمستان،فصلپایاندر
یگوشازپادپلیکاربراناز56%

پادپلیدربازیبرایموبایل
.کرده انداستفاده
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دستگاه های مورد 
استفاده کاربران



کاربران دارای % 27.60

سیستم عامل ویندوز 

.هستند

کاربران دارای % 59.04

سیستم عامل اندروید 

.هستند

کاربران دارای % 1.71

.هستندIOSسیستم عامل 
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 google“در این مدت مرورگر 
chrome” رایج ترین مرورگر کاربران

ه برای استفاده از سایت پلی پاد بود
.است
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از هاسشنبیشترینمرورگرمدتایندر
رفتهگانجامایرانسلاینترنتبهاتصال
زنیاولهمراهاینترنتبهاتصال.است

فصلسشن هایتعداددومجایگاه
.داردقرارزمستان

ایرانسل

36%

همراه اول

31%

مخابرات

12%

رایتل

3%

سایر

17%

درصد انجام 
به سشن ها

اتفکیک اپراتوره



میکاربران ثبت نابررسی 

رببالغزمستان،فصلپایانتا
نامثبتپادپلیدرنفر000,489

.کرده اند
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کاربران ثبت نامی روزانه

دی بهمن اسفند



کاربران فعالبررسی 

طمتوسطوربهزمستانفصلدر
webبخشدرکاربر690روزانه

864اندرویدبخشدروPCو
.ته اندداشفعالیتپادپلیدرکاربر
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PCو  Webکاربران فعال بخش

کاربر فعال دی کاربر فعال بهمن کاربر فعال اسفند

کاربران فعال اندروید

دی بهمن اسفند



058,5روزانهمتوسططوربهزمستانفصلدر
نسخهدر%80کهاستشدهانجامسشن

بودهPCوwebنسخهدر%20واندروید
.است

سشن های روزانهبررسی 
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Web & PC Session

دی بهمن اسفند

Sessions

Android

دی بهمن اسفند



600,8روزانهمتوسططوربهزمستانفصلدر
نسخه هایدرپادپلیصفحاتازبازدید

.استشدهانجاممختلف

تبازدید روزانه از صفحابررسی 
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بازدید از صفحات

دی بهمن اسفند



مدت زمان سشن هابررسی 

از%3.54،زمستانفصلپایاندر
از%3واندرویدبخشدرسشن ها

زمانیداراینسخه هاسایردرآنها
.بوده انددقیقه30ازبیش
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58%

…10تا 

3%

ثانیه30تا 11

4%

ثانیه60تا 31

11%

دقیقه3تا 1

12%

دقیقه10تا 3

10%

دقیقه30تا 10

3%

دقیقه30باالی 

سایر نسخه ها

ثانیه10تا 0

25.35%

ثانیه30تا 10

14.48%

ثانیه60تا 30

15.23%

دقیقه3تا 1

25.67%

دقیقه10تا 3

21.23%

دقیقه30تا 10

10.18%

دقیقه30باالی 

3.54%

اندروید
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هبازی های انجام شدبررسی 



:  اجرابازی با بیشترین میانگین زمان

Moto GP 20

:ُپر بازی ترین روز فصل

دی 2

:  محبوب ترین بازی های فصل

PES21:
+500,34: تعداد دفعات اجرا

+500,3: مجموع ساعات اجرا

:  مجموع دفعات انجام بازی
000,155+

دقیقه10حدودبازیبارهرمیانگین•

+800,3: تعداد دفعات انجام بازی•

:ملکاربر با بیشترین تعا
بار بازی در طول فصل866

فصلدرپادپلیبابازیساعت60بالای•

زمستان
پلیدربار100بالایفصلایندرنفر144•

.کرده اندبازیپاد

روزهای یکشنبه ُپربازی ترین•

روزهای پنجشنبه کم بازی ترین•

هُپر بازی ترین روزهای هفت
+000,58: دی•

+000,60: بهمن•

+000,36: اسفند•

FIFA22:
+000,22: تعداد دفعات اجرا

+400,3: مجموع ساعات اجرا

FIFA21:
+700,16: تعداد دفعات اجرا

+500,2: مجموع ساعات اجرا
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@PlayPod

PlayPod

باتشکر از 
همراهی تان

http://www.playpod.ir/

