
Corona-crisis zorgt voor veranderende digitale leestrends door
heel Europa

 

Nu de Europeanen steeds meer gewend raken aan social-distancing tijdens de corona-crisis en zich voorbereiden op
een (langere) periode van thuiswerken en zelfisolatie, richten zij zich massaal op digitale hulpmiddelen en platforms.
All-you-can-read-app Readly merkt hierdoor specifieke veranderingen in leestrends door heel Europa. Zo lezen
Nederlanders aanzienlijk meer over handwerk & doe-het-zelf, tuinieren en huis & renovatie.
 

Nadat de Italiaanse markt als een van de eerste Europese landen op slot ging, merkt Readly dat Italianen vooral inspiratie en
afleiding zoeken op het gebied van eten. De Duitse en Oostenrijkse markt laten bijna een verdubbelde interesse zien in
categorieën als tuinieren en nieuws & politiek.  

Uit de cijfers blijkt dat Nederlanders een toenemende interesse hebben in huis & renovatie (+50%), doe-het-zelf & hobby's (+18%)
en tuinieren (+10%). Hiermee toont de Nederlandse markt gelijkenissen met de Zweedse markt, waar Readly eveneens een
groeiende interesse ziet in de categorieën doe-het-zelf & hobby's en huis & renovatie. 

“In deze tijden is het duidelijk dat mensen op de hoogte willen blijven van de corona-crisis - een topic dat momenteel veel wordt
besproken. Met de continue stroom aan stressverwekkend nieuws en het toenemende isolement, hebben we gemerkt dat het
voor velen belangrijk is om even te kunnen ontsnappen aan de realiteit. Ons platform biedt tal van manieren om bezig te
blijven, door kwaliteitsinhoud van gevestigde uitgevers te blijven aanbieden. Mensen hebben nu niet alleen de tijd om rustig te
zitten en te lezen, maar kunnen ook daadwerkelijk hun inspiratie omzetten in acties. Het is dus een logische reactie op binnen
leven. Als de maatregelen veranderen, dan verandert het leesgedrag van consumenten ook weer mee.” - zegt Liana de Wit,
Growth Manager Nederland bij Readly.

Omdat mensen tijdens de corona-crisis steeds meer thuis zijn, is het zorgen voor lichaam en geest een belangrijke tendens
geworden binnen alle markten. Daarnaast zijn renovatie, doe-het-zelf-klussen en handwerk een verdere indicatie van activiteiten
die mensen ondernemen om actief te blijven.
Zolang de corona-crisis het landschap van de meeste Europese landen blijft domineren, zal de ontwikkeling van leesgewoonten
en interesses van de abonnees op het Readly-platform blijven evolueren en de behoefte van elke markt weerspiegelen.

Over Readly



 - Readly is een digitale abonnementsservice waarmee gebruikers onbeperkt toegang hebben tot bijna 5.000 nationale en
internationale magazines - allemaal in één app. Readly is in 2012 opgericht door Joel Wikell in Zweden en is vandaag één
van de  meest toonaangevende bedrijven in Europa wat betreft digitale magazine abonnementen, met gebruikers in 50
markten. In samenwerking met ongeveer 800 uitgevers wereldwijd digitaliseert Readly de magazine sector. Ons doel is om de
magie van magazines naar de toekomst te brengen, waardoor de consument kwaliteitscontent kan blijven ontdekken. In 2019
verspreidde Readly meer dan 120.000 magazine-uitgaven die 83 miljoen keer zijn gelezen. www.readly.com
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