
3500
Kiberbiztonsági 
támadás egy napon az 
USA-ban

Kényszerpihenő helyett túlórák 
Avagy kik a COVID-19 nyertesei?

+168%
A liszt értékesítési 
volumenének növekedése 
Magyarországon 
márciusban

Online 
élelmiszerboltok

50x
Rekordszámú rendelés-
növekedés az 
Amazon Groceries-nél 
márciusban
 

A közösségi érintkezés alapvető 
elemévé vált a 

maszkviselés
 

A tesztelés iránti magas 

társadalmi igényt 
mutatja, hogy a MOL és az OTP is 
tesztelte több ezer munkavállalóját.

Maszkgyártók, 
higiéniai termékek 
piaca

COVID-19
gyorstesztek

Étel-
házhozszállítók

Pánikfelvásárlás
az élesztő 1-2 óra alatt 
elfogyott

Webshopok
A Ki�i.hu forgalma 2 hónap alatt a 

4-szeresére nőtt

32 millió 
Új Microsoft Teams 
felhasználók száma 
márciusban

Online 
videokonferencia
Oktatási 
platformok

Zoomrészvény 
108 $-ról 250 $-ra nőtt 
márciusról június 
közepére

Google Classroom, Hangouts Meet, Microsoft Teams
Coursera, Udacity, Duolingo

Futárcégek

+59%
Új megrendelők számának növekedése 
az egyik legnagyobb magyar 
étel-házhozszállító oldalon
 

Hetekre előre beteltek
a nagy láncoknál foglalható kiszállítási 
idősávok

Innovatív 
biztonsági 
megoldások

20 km 
Egy drón által egy nap alatt
lefertőtlenített terület 

60 méterről 
képes beazonosítani az 
emberek testhőmérsékletét

Digitális meg�gyelési
rendszerek 
Kínában arcfelismerő technológiával 
szűrték a maszkot nem viselő 
embereket

Mobilapplikáció 
a megbetegedett személyek szűrésére

QR-kód-olvasó
amely 3 különböző színkód alapján 
dönt az állampolgárok egészségügyi 
állapotáról 
 

10 EUR 
A gyorstesztek várható
egységára 3-4 hónapon belül
 

Antimikrobiális anyagok, 
touchless termékfejlesztések, 
plexifalak gyártásának bővülése

„Okosotthon”
Öntisztító kilincs
Touchless termékfejlesztések

Pénzügyi 
biztonság

1250 mrd 
USD
Az Amazon piaci értéke 
rekord nagyságú értéket 
mutat júniusban

Tőzsdei 
appok: 
Freetrade 
(UK) 2020 
márciusában 
naponta 

125%-kal
többen 
töltötték le

Online 
hitelezési 
platformok 
segítségével 

pár perc 
alatt 
hitelkérelem

Bitcoin: 

330 millió 
chilei peso
A LocalBitocoins 
mennyisége 
rekordot döntött 
Chilében április
első hetében

Immunerősítők,
multivitaminok, 
táplálékkiegészítők

A világ 
aszkorbinsavkészle-

tének 95%-a 
Kínában található

Kötelező 
szabadságok

+500%-kal nőtt a 
falusi turizmus 
foglalási száma 

+650 km
A Párizsban kialakított 
ideiglenes kerékpárút-
hálózat hossza
 

Az e-learning 
anyagok 
népszerűsége 

5-szörösére nőtt

200 db
újonnan nyíló 

naponta, itthon (április)

1-2 nap
A jövőben állandósuló 
home of�ce napok 
várható heti száma

1,5 év
A Wizzair tartalékai 
segítségével akár 
ennyi operatív kiesést 
is el tudna viselni

+25,5%
Az élelmiszer-
kiszállítás várható 
bővülése az USA-
ban 2020-ban

Társadalmi 
szerepvállalás

112 millió 
A TikTok applikáció 
letöltéseinek összesített 
száma májusban
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Elmaradt a 
2020-as olimpia

Az Apple 

20 millió maszkot
adományozott egészségügyi 
szakemberek számára


