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Estudi d'audiència de web

http://www.audiencia.org/
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FITXA TÈCNICA

Univers:

Data de l'estudi:

Mostreig:

Nombre d'entrevistes telefòniques:

Error màxim sobre el total de la mostra:

Empresa que realitza l'estudi:

         INFORTÉCNICA - www.infortecnica.com

Població major de 15 anys.

Desembre de 2019

307

5,71%

Entrevistes, mitjans semblants i informació interactiva d'Internet

Per a més precisió a les dades web, es requereix permís d'accés a dades a Google Analytics

( Manual aquí: www.audiencia.org/GA_manual.pdf )

Pot verificar l'autenticitat de les dades del estudi a les webs:
audiencia.org / audiencies.cat / audimedia.net
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SÍNTESI

A l'estudi realitzat Desembre de 2019, a l'àrea del municipi de Premià de Mar. La 

web premiademar.cat és coneguda pel 56,9 per cent de la població de la seva àrea, 

on 533 usuaris dedicats visitan el web durant més d'un minut en 24 hores. Del 

global d'Internet rep una mitjana de 810 usuaris únics al dia, amb un temps mitjà 

de 1,5 minuts.

premiademar.cat rep una mitjana de 810 usuaris únics al dia.
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ÀREA

Àrea del estudi:

Població de l'àrea de l'estudi:

Poblacions:

Premià de Mar

Premià de Mar

28.100

https://www.openstreetmap.org/relation/341049
https://www.openstreetmap.org/relation/341049
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RESULTATS WEB

Àrea: Premià de Mar

Ha visitat algun cop el web

Univers: Població general

Resultats generals - 24 hores

De l'àrea de l'estudi amb >1 min

Sense limitacions temporals i geogràfiques

Temps d'audiència

minuts / visita (IP)

Total minuts al dia

56,9

15.989

Usuaris dedicats diaris

Usuaris únics globals diaris

533

810

1,5

1.247

37.422 Total minuts al mes

56,9%

43,1%
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SEXE I EDAT

Área: Premià de Mar

Ha visitat algun cop el web

Resultats per sexe i edat

Univers: Població general

<35

35-55

>55 40,8%

65,1%

66,4%

55,8%

58,0%

0% 20% 40% 60% 80%
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RANKING WEB

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

efectua tràmits a través de la web?

Sí 22,6%

No 77,4%

Univers: Població que segueix el web

1.847.465 Al món

8.914 A Catalunya
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XARXES SOCIALS

Àrea: global

Seguidors a les xarxes socials

7.066 www.facebook.com/ajpremiademar/

3.558 twitter.com/ajpremiademar

1.642 www.instagram.com/ajpremiademar/

49 www.youtube.com/user/ajuntamentpremiamar/videos

http://www.instagram.com/ajpremiademar/
http://twitter.com/ajpremiademar
http://www.facebook.com/ajpremiademar/
http://www.youtube.com/user/ajuntamentpremiamar/videos

