
.ME

1 εκατοµµύριο χρήστες

Από το ξεκίνημά του, το
.ME έχει σηµειώσει ιδιαίτερα γρήγορη ανάπτυξη

Οι ευκαιρίες branding που προσφέρουν τα .ME
έχουν αναγνωριστεί παγκοσµίως.

 

 Η πραγµατική αξία 
 της δυναµικής κοινότητας των .ΜΕ

Τα µικρά domain names δεν είναι
πάντα επιτυχηµένα

 

Μέσος αριθµός χαρακτήρων   .ME domains:

όλων των .ME domains χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για
διευθύνσεις email

To ΧΡΩΜΑ  στην ιστοσελίδα σου
 λέει πολλά για το brand 

Layout 

Arial / Helvetica

Open Sans

∆ηµοφιλέστερα trends στο design

 και των γλωσσών προγραµµατισµού

Tα design των 100 ΤOP

των .ME .ME

.ME 

 

κατοχυρώσεων
πραγµατοποιείται από
τις ΗΠΑ

είναι από την Κίνα.

Το            είναι το 4o πιο
δηµοφιλές domain στη
χώρα

36%

35%

 Ο πάροχος .ΜΕ άνοιξε τις κατοχυρώσεις για όσους αναζητούσαν
πιο προσωποποιηµένα domain

Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2015Ιανουάριος 2009 Ιούνιος 2010

.ME domains
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Πάνω από 

domains

200.000

∆ιπλασιάστηκαν
και έφτασαν τα

400.000
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H µέση ηλικία ενός domain .ΜΕ είναι περίπου 2,11 έτη

30%

.ME

.ME

.ME

6 – 10 χαρακτήρες 

 ένα ατελείωτο debate 

των 100 TOP επισκέψιµων  .ME domains
περιλαµβάνουν κάποιο call of action ή ένα λογοπαίγνιο
στο domain (domain hack)

¼

.ΜE domains µε περισσότερους χαρακτήρες σου επιτρέπουν
να στείλεις ένα δυνατό µήνυµα µε το URL σου. 

77.83%
7.39%
6.40%

php
ruby
java

Τα TOP 3 συστήµατα διαχείρισης
περιεχοµένου για
ιστοσελίδες .ME

Οι πιο δηµοφιλείς backend
γλώσσες προγραµµατισµού
για ιστοσελίδες .ME

WordPress
Joomla
Drupal

86.1%
4.51%
2.83%

 .ME domains

45 %

Μπλε

Top 5 χρωµάτων που χρησιµοποιούνται 

45%

11%

Πράσινο

27 %

Κόκκινο

23%

Πορτοκαλί

15%

Ροζ

10 %

9%

Tahoma Verdana

7% 5%

Montserrat

Γραµµατοσειρές

επιλέγει ανοιχτόχρωµο design

92% 8%
επιλέγει κάτι
πιο σκούρο

των .ME domains έχουν ψηφιακό πιστοποιητικό που2/3

line.me
tango.me
ele.me

I n fo g ra p h i c  by w w w.d o m a i n . m e

Helvetica Neue First 22%
Arial First 17%
Helvetica First 6%

Πρόκειται για την αγαπηµένη εναλλακτική στα Arial/ Helvetica.
Επειδή οι δηµιουργοί CMS themes την προτιµούν, έχει γίνει η 3η
πιο δηµοφιλής γραµµατοσειρά συνολικά και η δηµοφιλέστερη
γραµµατοσειρά στα Google Fonts.

72%  των 100 ΤOP ιστοσελίδων είναι responsive

15%  full-width responsive

28% δεν είναι responsive

57%  adaptively responsive

επιλέγει flat design

43%

21%
Μέχρι και ένα

δεν επιλέγει
fix µενού

συµπεριλαµβάνει
VIDEO στην

αρχική του σελίδα

ενσωµατώνει
µια εικόνα ήρωα

3%

20%
χρησιµοποιεί

LAYOUT KAΡΤΑΣ

40%

έχει
parallax scrolling

Σχεδόν 

Ξεκίνησε
το 2008

ως ccTLD
του Μοντενέγκρο

H απογείωση του .ME

Ο παγκόσµιος χάρτης των .ME

Αριθµός χαρακτήρων domain:

των χρηστών 

Η επιλογή των CMS platforms*  

* Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου
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 Ένα

To

Τα
εξασφαλίζει στους ίδιους και τους επισκέπτες τους την
ασφάλεια των προσωπικών τους στοιχείων 

τα .ΜΕ που ξεχωρίζουν

.ME Unicorns


