
44% A PayPal európai vásárlóinak 44%-a nem végezte volna el 
ezt az online vásárlást, ha a PayPal nem lett volna elérhető.
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Forrás: a Northstar Research Partners felmérése 2012 negyedik negyedévében. 69 nagy, valamint kis és közepes vállalat online és mobil kereskedőinek 
kiskereskedői szintű adatait alapul véve az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Izraelben, 
Hollandiában, Svédországban és Törökországban, 11184 vásárló részvételével. A felmérésben szereplő vásárlók átlagosan 38 %-a azt mondta, hogy nem vásárolt 
volna online, ha a PayPal nem szerepelt volna a vásárlási lehetőségek között. Az egyéni kereskedők adatait kétszeres súllyal számítottuk be. Egyszer azért, hogy 
reprezentálja az online és mobil vásárlókat az egyes országok mintájában, másodszor pedig azért, hogy reprezentálják az országonkénti ügyletek arányát az EMEA 
területének egészében. Tudjon meg többet.

Magyarországi PayPal mobil vásárlások áttekintése
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Az eszközzel történő online költés részesedése 2012-ban  A mobileszközök használatának fő okai
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Okostelefon és táblagépen történő vásárlások %-a

Az Ipsos MORI piackutatása. A válaszadók kiválasztása véletlenszerűen történt az Ipsos panelről. A terepmunka 2013 júniusában zajlott. 800 válaszadóból álló országos reprezentatív minta.
Magyar forintban (az átszámítás 3 hónap átlaga alapján történik: 013/04/16 - 2013/07/16 - 1€=294,76697 huf)
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A mobil kereskedelemben 
elköltött összeg 

%-os növekedése 2012-2015

 Közeli bolt keresése egy bizonyos 
termék megvásárlása céljából

Bolt nyitvatartását 
megnézni

 Az online árak összehasonlítása 
a bolti termékekével 

Tudjon meg több részletet 
a bolti kedvezményekröl
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A fogyasztók %-a, akik azt állítják, hogy a 12 hónappal 
ezelőttihez képest gyakrabban használták az eszközt
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A PayPal 
automatikusan 
érzékeli, hogy milyen 
eszközt használ az ön 
vásárlója (kisebb 
kijelző és 
érintőbillentyűzet), és 
ehhez képest 
optimalizálja a fizetést.


