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CZYTNIKI
E-BOOKÓW
2013
Polacy lubią czytniki e-booków

Czytniki e-booków już na stałe zagościły na rynku urządzeń technologicznych – w ciągu kilku lat ten sektor produktowy
zyskał sobie grono wiernych wielbicieli, nieodpornych na pojawiąjące się co jakiś czas doniesienia o zapowiadanym przejęciu
jego funkcji przez tablety. Przeprowadzona przez Porównywarkę Okazje.info obserwacja poziomu zainteresowania czytnikami e-booków wśród użytkowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy wskazuje, że zapotrzebowanie na czytniki bardzo stabilnie
rośnie.

zainteresowanie kategorią czytniki e-booków
lipiec 2012 - lipiec 2013 mierzone ilością odsłon
W stosunku do lipca 2012 roku, wyniki oglądalności w kategorii czytniki e-booków w
lipcu b.r. powiększyły się o 48%. Zwiększone zainteresowanie czytnikami
odnotowano przede wszystkim w miesiącach okołoświątecznych, czyli w listopadzie, grudniu i styczniu – można wskazać dwie prawdopodobne przyczyny takiego
stanu rzeczy. Z jednej strony czytnik jako produkt był bardzo popularnym prezentem świątecznym, z drugiej strony okres tuż po świętach to moment, kiedy
w sklepach (zarówno tych off jak i online) rozpoczynają się wyprzedaże - co
z pewnością sprzyja podejmowaniu decyzji zakupowych.

Kolejny wzrost sprzedaży tego sprzętu obserwowaliśmy w maju. Wynikać to może
z faktu, że czytnik jest również coraz popularniejszym prezentem dla młodzieży
z okazji pierwszej komunii świętej. Odsłony czytników na przestrzeni ostatnich 12
miesięcy stanowiły blisko 4% odsłon dla całej kategorii ‘Komputery’ na serwisie
i można zaobserwować powolny, ale bardzo stabilny wzrost oglądalności.
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Jakie wybieramy czytniki e-booków?
Najważniejszymi parametrami przy wyborze czytnika były producent oraz cena. To trend, który wyraźnie zauważalny jest w przypadku większości sprzętów elektronicznych
– mimo rosnącej świadomości użytkowników odnośnie możliwości i funkcji jakie mają dane urządzenia oraz zwiększania się ich dostępności – w dalszym ciągu kluczowe okazują
się opinia o danej marce oraz względy finansowe. Przewaga parametru producenta nad pozostałymi jest stosunkowo duża – z tego filtru skorzystało aż 56,88%. Następny w
kolejności parametr ceny wykorzystany został w 20,30%. Co interesowało użytkowników oprócz ceny i producenta?: przekątna ekranu – z parametru tego skorzystało 18,43%
użytkowników, obecność wyświetlacza e-ink – ważna dla 3,2% Internautów, pojemność - 0,61%, obecność USB - 0,54%.
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Producenci - Amazon
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Najczęściej wybierane ceny
czytników

Po przeanalizowaniu danych odnoszących się do najczęściej wybieranych producentów w tej kategorii okazuje się, że iż wyraźną dominację zyskała jedna marka.
Absolutnym liderem, który zdetronizował rywali został Amazon. Produkty tego
producenta wybierało aż 88% wszystkich odwiedzających tę kategorię
produktową. Na kolejnych pozycjach znaleźli się: PocketBook i Prestigio. Popularne, choć już w mniejszym stopniu, były również produkty takich marek, jak Onyx,
Vedia i Manta. Skąd tak duża popularność Amazona? Flagowa seria tej marki, czyli
Kindle cieszy się wśród użytkowników czytników bardzo dobrą opinią. Wszystko
wskazuje na to, że pozytywny wydźwięk odnośnie tej marki wśród konsumentów
skutecznie przekłada się na zainteresowanie produktami.

Najwięcej Internautów zainteresowanych było czytnikami, których górna granica
cenowa to 500 zł. Czytniki do 300 zł cieszyły się zainteresowaniem na poziomie
42,27%, natomiast te kosztujące do 500 zł – 49,90% (razem zainteresowanie
sprzętem do 500 zł - 92%). Zainteresowanie produktami w cenie 501-1000 zł
kształtowało się na poziomie 7,17%. Droższe sprzęty nie zyskały już tak znaczących
oglądalności.
Popularność tańszych urządzeń nie powinna dziwić - z jednej strony atrakcyjność
cenowa to jeden z głównym czynników przy podejmowaniu decyzji zakupowej w
przypadku większości kategorii produktowych (również tych technologicznych), z
drugiej natomiast, czytniki ebooków to sprzęt o bardzo sprecyzowanym zastosowaniu. Mają służyć przede wszystkim wygodnemu korzystaniu z literatury w wersji
elektronicznej - użytkownicy zainteresowani dostępem do Internetu i innymi funkcjami kierują swoją uwagę w stronę tabletów itp. Komfortowe użytkowanie czytników, czyli możliwość cieszenia się ulubionymi ksiązkami w dobrej jakości, oferują
już produkty w stosunkowo niskich cenach. Za niewielkie pieniądze można nabyć
sprzęt, który sprosta oczekiwaniom przeciętnego użytkownika.
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Jaką przekątną wybieramy najczęściej?
Największym zainteresowaniem (59,37%) cieszyły się czytniki wyposażone w ekran o przekątnej 7 cali. Drugie miejsce zdobyły czytniki o przekątnej 9.7 cali (18,78%). Minimalnie
niższy poziom uwagi skierowany był na przekątną 6 cali (18,25%). Inne wielkości matrycy zyskały znacznie mniej odsłon. Ma to swoje uzasadnienie – przekątna 6 lub 7 cali jest
uznawana za osoby korzystające z czytników, za najbardziej funkcjonalną. Urządzenia o takiej matrycy charakteryzują dwie ważne cechy: zapewniają wygodne czytanie, ale
nadal są poręczne. Przekątna mniejsza niż 5 cali nie jest już komfortowa w odbiorze jeśli wziąć pod uwagę główną funkcję czytnika, jaką jest wygoda użytkowania, natomiast z
drugiej strony – sprzęty o ekranie większym niż 8 cali sprawiają, że korzystanie z nich staje się mniej praktyczne, przede wszystkim dlatego, że czytnik traci na mobilności. Co
warte podkreślenia - identyczny rozkład zainteresowania konkretnymi przekątnymi można było zaobserwować rok temu - jak widać, preferencje pod tym względem są stałe.
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Ulubione modele użytkowników - top 10
Jakie modele czytników wybierane były najczęściej? Zdecydowana dominacja Amazona jeśli chodzi o producenta przełożyła się też na układ najpopularniejszych produktów.
W pierwszej trójce znalazły się dwa produkty Amazona: Amazon Kindle 5 i Amazon Kindle Paperwhite. Na trzecim miejscu znalazł się czytnik Vedia K10 (czytnik ten zdecydowanie
zyskał na popularności w stosunku do poprzedniego półrocza – awansował z miejsca 8 do pierwszej trójki). Warto też podkreślić fakt, że model czytnika, który znalazł się na
pierwszym miejscu zyskał aż 16 krotną przewagę nad produktem, który znalazł się na 10 miejscu w rankingu popularności.

1 / Amazon Kindle 5 Wi-fi
PRZEKĄTNA EKRANU: 6 CALI
POJEMNOŚĆ PAMIĘCI: 2GB
FUNKCJA: E-INK
ZŁĄCZE: USB

2 / Amazon Kindle Paperwhite

AMAZON KINDLE 5 WIFI TO NAJPOPULARNIEJSZY NA OKAZJE.INFO E-READER, WYPOSAŻONY
W 6-CALOWY EKRAN E-INK PEARL. OZNACZA TO, ŻE POSIADA ON MATOWĄ POWIERZCHNIĘ,
KTÓRA PRAKTY-CZNIE CAŁKOWICIE ELIMINUJE EFEKT ODBITEGO ŚWIATŁA. DZIĘKI TEMU, WZROK
SIĘ NIE MĘCZY I KORZYSTANIE Z AMAZON KINDLE 5 WIFI JEST MOŻLIWE NAWET W SŁOŃCU.
DODATKOWO URZĄDZENIE POSIADA NOWĄ TECHNOLOGIĘ, KTÓRA UMOŻLIWIA SZYBSZE
PRZEŁĄCZANIE STRON.
KOMPAKTOWA I ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA E-READERA AMAZON KINDLE 5 WIFI UMOŻLIWIA
TRZYMANIE URZĄDZENIA NAWET W KIESZENI. DZIĘKI TEMU, MOŻNA GO ZABRAĆ ZE SOBĄ ABSOLUTNIE WSZĘDZIE. AMAZON KINDLE 5 WIFI POSIADA WYMIARY: 165,77 X 114,5 X 8,7 MM.
POJEMNOŚĆ AMAZON KINDLE 5 WIFI TO 2 GB. DODATKOWO AMAZON KINDLE 5 WIFI POSIADA
ŁĄCZNOŚĆ WI-FI ORAZ ZŁĄCZE USB.

3 / Vedia K10

PRZEKĄTNA EKRANU: 6 CALI

PRZEKĄTNA EKRANU: 6 CALI

POJEMNOŚĆ PAMIĘCI: 2GB

POJEMNOŚĆ PAMIĘCI: 4GB

FUNKCJA: E-INK

ZŁĄCZE: USB

ZŁĄCZE: USB

4 / Onyx Boox i62HD Angel Glow

5 / PocketBook Pro 912

PRZEKĄTNA EKRANU: 6 CALI

PRZEKĄTNA EKRANU: 9,7 CALA

POJEMNOŚĆ PAMIĘCI: 4GB

POJEMNOŚĆ PAMIĘCI: 2GB

FUNKCJA: E-INK

FUNKCJA: E-INK

ZŁĄCZE: USB

ZŁĄCZE: USB

6 / Prestigio
PER 3884B

7 / Amazon
Kindle Fire HD

9 / Vedia
eReader K7M

10 / Prestigio
Nobile PER3464B

8 / Lark
FreeBook 7.0

Podsumowanie
Okazje.info już po raz drugi wzięły pod lupę preferencje użytkowników w kategorii czytniki e-booków. Tym, co z pewnością warto podkreślić, jest fakt, iż zainteresowanie czytnikami w stosunku do poprzedniego roku zwiększyło się. Osób poszukujących dla siebie idealnego urządzenia do czytania stopniowo przybywa. Tak jak poprzednio - kluczowymi
czynnikami dla użytkowników przy podejmowaniu decyzji o zakupie była cena oraz producent. Zaskakująco dużą przewagę nad innymi markami zyskał Amazon - producent ten
dominuje jeśli chodzi o ilość odsłon w stosunku do innych marek, produkty tej firmy znalazły się też na dwóch pierwszych miejscach w rankingu top porduktów. Można też
zaobserwować, że na przestrzeni ostatniego roku nie zmieniły się preferencje odbiorców co do nalepszej ich zdaniem przekątnej. Nadal ulubioną wielkością matrycy czytnika
wśród Internautów jest 7 cali. Jak będzie wyglądał rynek czytników e-book w przyszłości? Biorąc pod uwagę rozpowszechnianie się książek w wersji elektronicznej oraz jakość
i wygodę użytkowania, jaką zapewniają czytniki - można przypuszczać, że nawet pomimo konkurencji ze strony tabletów, czytniki e-booków będą nadal cieszyć się sporym
zainteresowaniem.
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