Praha, 6. listopadu 2012

Nový web AVL – i dva tisíce návštěvníků denně
Webové stránky Amatérské volejbalové ligy www.avlka.cz navštívilo za druhý
měsíc jejich fungování téměř 40 tisíc lidí! To je o 15 tisíc víc, než tomu bylo
během prvního měsíce.
Stránky www.avlka.cz byly spuštěny 3. září 2012 a pro AVL je vyrobila liberecká
firma SMWORKS digital agency.
V září uživatelé webu AVL zobrazili 247 tisíc stránek, v říjnu, resp. od 3. října do
3. listopadu, toto číslo poskočilo o 200 tisíc, a to na 437 tisíc zhlédnutých
stránek.
Stránkám stoupla návštěvnost také v pátek, který minulý měsíc patřil ke slabším
dnům, na tom se ovšem nic nezměnilo. Naopak nejvíce exponovaným dnem je
pondělí, kdy se hráči zajímají o výsledky a pořadí svého týmu.
Minulý měsíc úspěšné pondělí 1. října s 1 726 návštěvníky, nyní trumflo pondělí 29.
října, kdy jsme se blížili ke dvěma tisícům lidí, kteří na www.avlka.czzavítali. Přitom
podobně úspěšných dní bylo víc.
Počet unikátních návštěvníků se zvýšil z deseti tisíc na třináct, nicméně stále lze říci,
že www.avlka.cz má věrné návštěvníky, kteří se vrací. Za jednu návštěvu stihnou
v průměru 11 stránek (nárůst o 1,2 stránky).
Co zůstává takřka stejné, je nízká míra opuštění. Jen pětina návštěv je takových, kdy
uživatel opustil web již na vstupní stránce. Míra opuštění vzrostla jen o 0,23 procent!
Internetové stránky Mizuno Amatérské volejbalové ligy tvoří tři hlavní linie: v první
řadě je to platforma pro hráče, kteří zde spravují svůj tým, sledují aktuality ze soutěže,
rozpisy a výsledky nebo se přihlašují na jednorázové turnaje. Nově je ovšem web
www.avlka.cz také lifestylovým a zpravodajským portálem. Trojlístek pak uzavírá
velké přehledné fórum.

MIZUNO Amatérská volejbalová liga (AVL) je jedinečná soutěž smíšených družstev
neregistrovaných volejbalistů a volejbalistek s tradicí již od roku 1995, kdy ji vymyslel a založil Saša
Mráz. Její stěžejní část – zimní liga – se odehrává od října do března, loni se soutěže zúčastnilo na 6
000 hráčů a hráček ve zhruba 500 týmech. V sezóně 2012/2013 se AVL hraje v halách v deseti
regionech České republiky.
Každoročním vrcholem zimní části je celostátní finále, na které se sjedou nejlepší družstva z každého
regionu a vítěz má právo se na rok honosit titulem nejlepší smíšené družstvo České republiky. Ve
vybraných regionech se po skončení hlavní části koná letní obdoba soutěže. Během května až června
se spolu týmy utkávají pod širým nebem, na antuce. Tady si mohou navíc vybojovat divokou kartu do
hlavní sezóny.
Kromě toho se pod hlavičkou AVL celoročně koná řada dalších volejbalových turnajů. AVL je mezi
svými účastníky oblíbená nejen jako sportovní vyžití, ale taková jako společenská událost.
Neoficiálním mottem je „radost ze hry“.

