
ТОП ПОШУКОВИХ ЗАПИТІВ НА 

КАРАНТИНІ, ЩО ЗРОСТАЮТЬ

В умовах карантину, який раптово впав

зненацька всім на голову, вимушеного сидіння

вдома, бажання максимально убезпечити себе

і близьких від можливого зараження пошукові

запити Google значно змінилися.

Вашій увазі ТОП українських запитів за час

карантину (березень-квітень 2020)



ЦІКАВІСТЬ ДО СПИРТУ
На сьогоднішній момент опубліковані сотні страшних новин, а ЗМІ
раз у раз намагаються привернути увагу гучними заголовками. Радує
той факт, що 85% українців прагнуть самостійно перевірити будь-яку
інформацію, використовуючи Google. Одним з таких фейків став міф
про часник. І він «не зайшов». Інша справа спирт, який
використовують для створення антисептика в домашніх умовах.
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Як зробити антисептик
Як зробити антисептик для рук

ДОМАШНЯ ВИПІЧКА

Коли антисептик готовий і потреба
в безпеці задовільнена, з'являється
ще одна проблема - що поїсти. З
огляду на те, що кафе і ресторани
не працюють, а вільного часу
досить, справжні господині почи-
нають шукати рецепти, практи-
кувати навички випічки, випікаючи
домашній хліб, щоб зменшити
число походів в магазин. За даними
українських інтернет-магазинів,
продажі хлібопічок за перший тиж-
день карантину виросли в 5 разів.
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ЯК ЗНЯТИ ГЕЛЬ-ЛАК

Мало того, що доводиться частіше готувати, ще й салони краси
закриті. Проте, багато крупних брендів створили інструкції, як зняти
гель-лак самостійно.

Ріст +170%

Карантин - це відмінна можливість привести себе в форму, адже
літо все одно прийде. Спортклуби перейшли в онлайн, який не
передбачає додаткового обладнання, хіба що килимок. І тим не
менше, в інтернет-магазинах зростання продажів товарів для
фітнесу склав 250%!
Але якщо і це занадто складно, тримайте планку!

ФІТНЕС ВДОМА

Популярні запити:
Вправа планка + 250%
Планка рекорд + 200%



Онлайн-покупки вже давно стали популярними. Різке скорочення
споживання їжі поза домом призвело до того, що попит на
доставку їжі з ресторанів значно зріс.

ЗРОСТАННЯ ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕНЬ

Ресторан

Доставка

ЗРОСТАННЯ ОНЛАЙН КІНОТЕАТРІВ

В цілому, за час карантину відвідування онлайн-кінотеатрів
зростала швидше сайтів з новинами, що говорить про те, що люди
вже втомилися від поганих новин і бажають розважальний
контент.
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Інші запити

Ігри

Онлайн магазини

Фарма (замовлення ліків)

Жіночі форуми



Вибір, як розважитися не виходячи з дому, не великий. Якщо
дивитися серіали вже немає сил, то можна зіграти в улюблену
онлайн-гру. До речі, в топі мобільних додатків України понад 60% - це
саме ігри.

ГЕЙМІНГ

ОНЛАЙН ОСВІТА

Ігри іграми, але карантин гарний своїми можливостями часу, і цей час
можна присвятити навчанню. Згідно з даними Gradus, 18% стали
частіше дивитися навчальні матеріали та лекції, ще 8% вивчати мови.



Відзначимо, що головне в ситуації, що склалася - зберігати спокій.
Деякі компанії вирішили підтримати українців у період карантину,
зробивши додатки для медитацій повністю безкоштовними. За
даними Google trends, особливо актуальні медитації для сну, адже
79% вважають, що здоровий сон найбільш ефективно здатний
зміцнити імунітет.

МЕДИТАЦІЯ

ГАРМОНІЇ КОЖНОМУ ВАШОМУ ДНЮ!

За матеріалами https://trends.google.com.ua/trends/?geo=UA https://gradus.app/uk/


