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Az egyik legsikeresebb streaming 
szolgáltatás szuper-specializált tematikájú 

2014-es adatok: 
 
•  Havi 100 millió egyedi látogató, havonta közel 

félmilliárd óra nézés 

•  Havonta 1,5 millió egyedi broadcaster 

•  Netflix, Apple és Google után a legnagyobb „peak” 
internet forgalom (Hulu-t is megelőzve kicsivel), 
illetve USA internet forgalom alapján a legnagyobb 
élő streaming szolgáltatás (43,6%) 

•  A felhasználók 76%-a 18-49-es korosztály, akik 
közül 68% a TV nézési idejéből vette el erre az időt 
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Az egyik legnézettebb Youtube gameplay 
video nem is azért sikeres ami benne van 

Nem attól sikeres, mert a videó maga, vagy a 
bemutatott játék jó. Szerencse és felhasználói 
lustaság miatt. 
 
A feltöltő 1M nézettség után bekapcsolta a 
reklámot, hátha még nem maradt le a nagy 
esélyről. Jól tette. 
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Egyre inkább tényleg konvergens 
szórakoztató műszaki eszközöket kapunk 

Játék konzolok egyre 
inkább médiafogyasztási 

eszközök is 

A videó eszközök el 
mozdulnak a  

játék irányba is 

Mobil eszközök egyre 
nagyobb képernyővel a 
videó felhasználáshoz 

„The average video game console owner 
spends 14% of his time on the console 
watching streaming video, compared to 
10% for watching DVDs or Blu-rays, and 
7% for watching short video clips online” 

 
Nielsen, 2015 April 

GAME CONSOLES IN 2015: ONE STOP SHOP FOR GAMES 
AND ENTERTAINMENT 

„… now that the new Apple TV 
promises gaming capabilities, some 

wonder if the set-top box could 
become a real contender in the 

video game market.” 
 

Fortune, 2015 September 
Is Apple TV a game console killer? 

„Owners of phones with screens over 
5'' are 33% for likely to watch video on 

their devices than all smartphone 
owners” 

 
Nielsen, 2015 September 

SUPER SIZE ME: LARGE SCREEN MOBILE SEES 
GROWTH IN THE MIDST OF A SMALL SCREEN SURGE  
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„Broadcast yourself” irány  

•  Nem ez volt az első ilyen szolgáltatás, de a 
Twitter háttere egyértelműen A Perioscope-ot 
vitte ebben a szektorban sikerre 

•  4 hónap alatt 10M+ regisztrált felhasználó, 
mára napi 2M+ aktív felhasználó 
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Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao 
Broadcast ipar vs. Periscope/Meerkat 

•  Drága pay-per-view árazás a kábelszolgáltatói 
oldalon (közel 100$) 

•  Többen elkezdték illegálisan streamelni a TV 
képernyő felvételét (Periscope, Meerkat) 

•  A trendet erősítette, hogy több nagy 
kábelszolgáltatónál (pl. Time Warner) műszaki 
hiba lépett fel 

•  Létezhet-e „békepaktum”? 



7 

A pokolba vezető út  
jó szándékkal van kikövezve 

•  2015 májusában az egyik kiemelt verseny gyakorló 
napján egy fél-profi golf újságíró Periscope használatával 
közvetít 

•  Két nap múlva egy évre megvonják tőle a PGA Tour 
média jogosultságát a média szabályok megszegése 
miatt 

•  Amúgy mind a közvetítéseken résztvevő játékosok, mind 
pedig a nézők imádták az akciót, ami szervesen 
illeszkedik a fél-profi, közösségi médiaterjesztésű 
újságírók életébe 

•  Egy héttel az eset után a Pga elindítja saját Periscope 
szolgáltatását… 
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Köszönöm a figyelmet! 
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