
گزارش اپلیکیشن های ایران� در سال ١٣٩٩
گزارش ساالنه ادتریس   



مقدمه
ایران� اپلیکیشن  از ٢٥٠  بیش  داده هــای  به  مربوط  پیش رو،   گزارش 
  است که در سال ١٣٩٩ توسط پلتفرم ادتریس جمع آوری گردیده است
 و به علت حفظ حریــــــــم خصوص� اپلیکیشــــــــــن ها از نــــــــام بردن آن ها

 معذوریم
 این گزارش به کســـــــــــان� که صاحب اپلیکیشن هستنـــــــد و یا در حوزه
 مارکتینگ و اپلیکیشن مارکتینگ فعالیت دارند، دید بسیــــــــــــار خوبی را

خواهد داد

:

.

.

.

٢



٣

+
+٢٥٠ +٤٢ 

میلیون

تـــــــــــــــــــــعداد
اپلیکیشــــن ها

 ت�ـــــــــــــــــــــــداد
شمـارش نصب

(Install)+٢٨٠ 
میلیون

تـــــــــــــــــــــعداد
کلیـــــــــــــــــــــک

(Click) 

+٤٥
میلیون

ت�ـــــــــــــــــــــداد
کاربـــــــــــــــــــــــر

(User)+٥٢٠ 
میلیون

 ت�ـــــــــــــــــــــــداد
سشــــــــــــــــــــــن
(Session)

 ٢٨٠٠
تقلـــــــــــب 
بر ساعت 

 حداکثـــــــــر نرخ
 تقـــــــــــــــــــــــــلب
شناسایی شده

(fraud)



٤

 قابل ذکر است که در گزارش مورد نظر سع� شده است آمار هر بخــــــــــــــــــــــــــــش در ١١ دسته بندی
.اپلیکیشن� ذیل در اختیار قرار گیرد

:توضیحات

خبــــــــــــــــــر

خرید و فروش

کتابخوان�

مـــــــــــــــــال� سالمـــــــــت خدمات منزل تماشای آنالین

بـــــــــــــــــــازی ابــــــــــزارها

حمل و نقل  خدمات
 مسافرت و
بلیت



خبــــــــــــــــــــــــــــر
خرید و فروش
کتابخوانـــــــــــی

نرخ تبدیل کلیک به نصب

مــــــــــــــــــــــــــال�
سالمــــــــــــــــــت

خدمات منـــزل

تماشای آنالین

بـــــــــــــــــــــــــــازی

ابــــــــــــــــــــــزارها

حمل و نقـــــــل

 خدمــــــــــــــــــــــــات
مسافرت و بلیت

:

٥

٪١.٠ ٪٢.٠ ٪٣.٠ ٪٤.٠ ٪٥.٠ ٪٦.٠

١.٣٧٪

١.٧٢٪
٥.٦٦٪

٠.٨١٪

٠.٧٨٪

١.٠٢٪

٠.٤٤٪

٠.٤٦٪

٠.٣٧٪

٠.٥٧٪

٠.٠١٪



نسبت نصب ارگانیک و غیر ارگانیک

٦

غیرارگانیکارگانیک:

خبــــــــــــــــــــــــــــر

خرید و فروش
کتابخوانـــــــــــی
مــــــــــــــــــــــــــال�

سالمــــــــــــــــــت
خدمات منـــزل

تماشای آنالین
بـــــــــــــــــــــــــــازی

ابــــــــــــــــــــــزارها

حمل و نقـــــــل

 خدمــــــــــــــــــــــــات
مسافرت و بلیت

٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠ ٪٦٠ ٪٧٠ ٪٨٠ ٪٩٠ ٪١٠٠

٩٩.٧٪

٩٤.٢٪ ٥.٨٪

٨٩.٠٪ ١١.٠٪

٨٢.٩٪ ١٧.١٪

٦٧.١٪ ٣٢.٩٪

٤٩.٢٪ ٥٠.٨٪

٤٥.٦٪ ٥٤.٤٪

٣٩.٥٪ ٦٠.٥٪

٢٧.٧٪ ٧٢.٣٪

٢٧.٧٪ ٧٢.٣٪

١٤.١٪ ٨٥.٩٪



: م(میانگین ت�داد و مدت سشن)ت�امل کاربران

٧

١٠ ١٥ میانگین ت�داد سشن

ابــــــــــــــــــــــزارها ٥.٥٥

تماشای آنالین ١١.٥٢ ٤٠:١٧ دقیقه

بـــــــــــــــــــــــــــازی١٧:٣٣ دقیقه ١١.٨٥

 ٥:١٣ دقیقه

خرید و فروش ٥.٨٨

٧:٣٦ دقیقه

کتابخوانـــــــــــی ٦.٨٢ ١٧:٤٢ دقیقه
٩:٢٠ دقیقه

٦:٥٥ دقیقه

مــــــــــــــــــــــــــال� ١٠.٥١

خبــــــــــــــــــــــــــــر ٧.١٥

خدمات منـــزل ١.٧٩

١٥:٢٢ دقیقه

٤:٤١ دقیقه

٤:٣١ دقیقه

سالمــــــــــــــــــت ٢.٥٤

 خدمــــــــــــــــــــــــات
مسافرت و بلیت ١.٩٦

حمل و نقـــــــل ٢.٤١

١٣:١٠ دقیقه



٨

رایتلایرانسلهمراه اول :توزیع استفاده از اپراتورها

خبــــــــــــــــــــــــــــر

خرید و فروش

کتابخوانـــــــــــی

مــــــــــــــــــــــــــال�
سالمــــــــــــــــــت
خدمات منـــزل

تماشای آنالین

بـــــــــــــــــــــــــــازی

ابــــــــــــــــــــــزارها

حمل و نقـــــــل
 خدمــــــــــــــــــــــــات
مسافرت و بلیت

٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠ ٪٦٠ ٪٧٠ ٪٨٠ ٪٩٠ ٪١٠٠

سایــــــــر

٥٦.٤٪

٥٠.٢٪

٥٣.٤٪

٤٧.٥٪

٥٥.٩٪ ٣٧.٩٪

٥٧.٢٪ ٣٧.٨٪

٥٢.٩٪ ٤٣.٩٪

٦٠.٧٪ ٣٦.٤٪

٥٥.٨٪

٦٠.٠٪

٥٤.٤٪ ٤٢.٤٪

٣٦.٥٪

٤١.١٪

٤٨.١٪

٢٨.٣٪

٣٦.٩٪

٣٨.٤٪



٩

خبــــــــــــــــــــــــــــر

خرید و فروش

کتابخوانـــــــــــی

مــــــــــــــــــــــــــال�

سالمــــــــــــــــــت

تماشای آنالین

-٤٪ -٣٪ -٢٪ -١٪ ٠ ١٪ ٢٪ ٣٪ ٤٪

-٢.٣٪

-٤.١٪
-٤.٦٪

-٠.٣٪

-٣.٤

-٢.٨٪

-٢.٥٪
٣.٢٪

٤٪
-١.٦٪

٣.٦٪

٣.٨٪

٠.٤٪

٠.٤٪

-٠.٤٪
٠.٩٪

رایتلایرانسلهمراه اولنرخ ت�ییرات اپراتورها نسبت به سال ٩٨ :

-٠.٤٪

-٠.٦٪



١٠

توزیع برنامه ها به تفکیک اپراتورها

خبــــــــــــــــــــــــــــر

خرید و فروش

کتابخوانـــــــــــی

مــــــــــــــــــــــــــال�
سالمــــــــــــــــــت
خدمات منـــزل

تماشای آنالین

بـــــــــــــــــــــــــــازی

ابــــــــــــــــــــــزارها

حمل و نقـــــــل

 خدمــــــــــــــــــــــــات
مسافرت و بلیت

همــــــــــراه اول

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٪٧٠

٪٨٠

٪٩٠

٪١٠٠

ایرانســــــــــــــل رایتــــــــــــــــــل

:



توزیع کاربران به تفکیک نوع اتصال به اینترنت

١١

سایرسیم کارت: وای فای

خبــــــــــــــــــــــــــــر

خرید و فروش

کتابخوانـــــــــــی

مــــــــــــــــــــــــــال�

سالمــــــــــــــــــت
خدمات منـــزل
تماشای آنالین

بـــــــــــــــــــــــــــازی
ابــــــــــــــــــــــزارها

حمل و نقـــــــل
 خدمــــــــــــــــــــــــات
مسافرت و بلیت

٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠ ٪٦٠ ٪٧٠ ٪٨٠ ٪٩٠ ٪١٠٠

٢.٧٪

٢.٢٪

٣.٣٪

٢٨.٤٪ ٦٨.٩٪

٣٢.٨٪٦٥.٠٪

٣١.٤٪ ٦٨.٦٪

٣٨.٩٪ ٦٠.٥٪ ٠.٦٪

٣٩.٧٪ ٥٧.٠٪

٢٤.٧٪ ٧١.٧٪ ٣.٦٪

٣٦.٧٪ ٥٢.٢٪ ١١.١٪

٦.٨٪

١.٦٪

٢.٠٪

٢.٧٪

٣٣.٩٪ ٥٩.٣٪

٣٥.١٪ ٦٣.٣٪

٢٢.٤٪ ٧٥.٦٪

٢٦.٤٪ ٧٠.٩٪



نرخ ماندگاری کاربران

١٢

٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠ ٪٦٠
:میانگین کل

٪٥٩

٪٧٠ ٪٨٠

خدمات منـــزل

٢٣٪

سالمــــــــــــــــــت ٢٤٪

مــــــــــــــــــــــــــال� ٥٣٪

کتابخوانـــــــــــی ٥٣٪

خبــــــــــــــــــــــــــــر ٤٩٪

تماشای آنالین ٥٩٪

خرید و فروش

٦٣٪

ابــــــــــــــــــــــزارها ٤٥٪

حمل و نقـــــــل ٢٦٪

بـــــــــــــــــــــــــــازی

نرخ بازگشت به برنامه در هفت روز ابتدایی پس از نصب

٦٧٪

 خدمــــــــــــــــــــــــات
مسافرت و بلیت

٢٩٪

:



میانگین نرخ ریزش برنامه ها

٤١٪ کاربـــــــــران
 در ٧ روز ابتدایی پس از نصب

 .از دست م� روند

١٣

:



:نسبت نصب تقلبی به کل

١٤
٥٪ ١٠٪ ١٥٪

کتابخوانـــــــــــی٪٠.٦

مــــــــــــــــــــــــــال�٪٩.٥

خبــــــــــــــــــــــــــــر٪٠.٤

خدمات منـــزل٪١.٢

ابــــــــــــــــــــــزارها ٠.٠٪

سالمــــــــــــــــــت٪٥.٣

خرید و فروش ٠.٦٪

 خدمــــــــــــــــــــــــات٪١.١
مسافرت و بلیت

تماشای آنالین ١٣.٨٪

حمل و نقـــــــل٪٣.٤

بـــــــــــــــــــــــــــازی ٠.٢٪



تقلب بزرگ زمستان ٩٩

گزارش به  ادتریـــــــــس م� توانید  توسط  تقلب های شناسایی شده  از  نمونه ای  دقیق تر  بررس�   به جهت 
«تقلب بزرگ زمستان ٩٩» موجود در وبسایت ادتریس مراجعه کنیــــــد

https://click.adtrace.io/5182h3x

.

:

١٥



:توزیع کاربران به تفکیک نوع گوش�

١٦

سایر
٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠ ٪٦٠ ٪٧٠

٦١.٣٢٪

١٥.٤٦٪

١١.٨٥٪

١.٨٢٪

١.٨١٪

١.٣٤٪

١.٢٥٪

٠.٨٠٪

٠.٥٩٪

٠.٥٤٪

٠.٣٩٪
٢.٨٢٪



١٧

خبــــــــــــــــــــــــــــر

خرید و فروش

کتابخوانـــــــــــی

مــــــــــــــــــــــــــال�

سالمــــــــــــــــــت

تماشای آنالین

-٣٠٪ -٢٠٪ -١٠٪ ٠ ١٠٪ ٢٠٪ ٣٠٪

١٨٪

-٠.٤٪

-٨.٧٪

٢٤.١٪

-٢٣.٦٪

-٧.٣٪

ت�ییر در تمایل به تبلی�ات پول�
ت�ییر در نسبت نصب غیرارگانیک به کل در مقایسه با سال گذشته

:



١٨

شاخص رشد

 نرخ رشد باال: گروه موردنظر ســــــرعت رشد
باالتری دارد

 نرخ رشد پایین: گروه موردنظر ســـــــــــــرعت
رشد پایین تری دارد ..

:

 میانگین ماهیانه نصب 
=نرخ رشد گروه

ت�داد کاربر فعال ماهیانه 



:شاخص رشد

١٩

٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠ ٪٦٠ ٪٧٠ ٪٨٠ ٪٩٠

خدمات منـــزل

٢٠.٢٪

سالمــــــــــــــــــت

مــــــــــــــــــــــــــال�٪٢٦.٤

٦٥.٤٪

کتابخوانـــــــــــی

٦٥.٦٪

خبــــــــــــــــــــــــــــر

٥٦.٧٪

تماشای آنالین

٧١.٤٪

خرید و فروش

٧٤.٦٪

ابــــــــــــــــــــــزارها

٥٤٪

حمل و نقـــــــل

٣٦.٥٪

بـــــــــــــــــــــــــــازی

٨٦.٦٪

 خدمــــــــــــــــــــــــات
مسافرت و بلیت

٤٧.٩٪



٢٠

:توزیع استفاده از دسته های مختلف برنامه به تفکیک ساعات روزانه

خبــــــــــــــــــــــــــــر

خرید و فروش

کتابخوانـــــــــــی

مــــــــــــــــــــــــــال�
سالمــــــــــــــــــت
خدمات منـــزل

تماشای آنالین

بـــــــــــــــــــــــــــازی

ابــــــــــــــــــــــزارها

حمل و نقـــــــل

 خدمــــــــــــــــــــــــات
مسافرت و بلیت

١٠٪

٢٠٪

٣٠٪

٤٠٪

٥٠٪

٦٠٪

٧٠٪

٨٠٪

٩٠٪

١٠٠٪
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