
100 miljoen mensen gebruiken
Facebook in Afrika
Vanaf het tweede kwartaal in 2014 heeft Facebook 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers
in Afrika, dat is de helft van het aantal mensen dat in Afrika verbonden is met het internet.
Meer dan 80 procent van deze mensen komt iedere maand via mobiel naar Facebook. Naast
het feit dat dit uiteraard een mijlpaal voor Facebook is, laat dit zien dat mensen in
snelgroeiende markten verbonden willen zijn met de wereld om hen heen. Mobiele apparaten
zorgen ervoor dat dit mogelijk is.

Facebook heeft voor deze markt speciale manieren ontwikkeld om Facebook te gebruiken en
te ervaren, gebaseerd op inzichten voor mensen in snelgroeiende landen. Facebook blijft
deze oplossingen, die verschillende behoeften over de hele wereld aangaan, testen en
optimaliseren. Zo introduceerde Facebook in juli de advertentie-oplossing 'Click to Missed call'
en afgelopen week kondigde nog Facebook aan advertenties te richten op basis van
netwerksterkte. Vooral in snelgroeiende landen is een mobiele telefoon vaak veel meer dan
alleen een manier om te bellen en berichten te verzenden. Voor veel mensen is het een lifeline
en biedt het toegang tot nieuws, bankzaken en werk, maar ook een manier om in contact te
komen met bedrijven, merken en adverteerders. 

Bijgevoegd vind je een infographic over de groei in Afrika. Deze is vrij te gebruiken.

Voor vragen kun je altijd contact met me opnemen.

Met vriendelijke groet,
Damaris Beems
7N60 Communicatie

http://facebook.7n60communicatie.nl/images/140775
https://www.facebook.com/business/news/network-targeting-high-growth-countries
https://www.facebook.com/business/news/high-growth-markets
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