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Brussel, 23 juni 2021 – 09u30

Goals Rode Duivels opvallend zichtbaar in
gebruiksfrequentie KBC Mobile
Een analyse van het gebruik van KBC Mobile tijdens de voorbije 3 matchen van de Rode Duivels
toont heel duidelijk wanneer onze Rode Duivels scoren. Goals en spannende fases tijdens de
matchen vertalen zich telkens in een felle daling van het gebruik van KBC Mobile. De IT’ers van
KBC hoeven zelfs niet naar TV te kijken om te weten wanneer er gescoord wordt.
Match 12/06 tegen Rusland (3-0 winst) (dit is de minst uitgesproken grafiek)
Wat zie je in de grafiek? Lichtgrijs geeft ter vergelijking het verloop van de dag voordien weer. Het gebruik
van KBC Mobile blijft redelijk stabiel en neemt geleidelijk af naarmate de avond vordert.
•
•
•
•
•
•
•

21u00 start match. Gebruik van KBC Mobile begint te dalen
21u10 openingsgoal van Lukaku: een eerste duidelijke dip in de grafiek
21u34 goal van Meunier maar die zien we niet in de grafiek
21u45 rust. Het gebruik van KBC Mobile stijgt weer snel
22u00 start tweede helft. Het gebruik begint weer af te nemen
22u43 2e goal van Lukaku: opnieuw felle dip
Iets na 22u45 is de match voorbij en stijgt het gebruik weer snel
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Match 17/06 tegen Denemarken (2-1 winst)
Wat zie je in de grafiek? Lichtgrijs geeft ter vergelijking het verloop van de dag voordien weer. Het gebruik van
KBC Mobile blijft redelijk stabiel.
18u00 start match. Gebruik van KBC Mobile begint te dalen
18u02 Denemarken scoort, kleine dip in gebruik.
18u45 rust. Het gebruik van KBC Mobile stijgt weer snel
19u00 start tweede helft. Het gebruik begint weer af te nemen
Rond 19u09 felle dip bij de goal van T. Hazard
Rond 19u25 felle dip bij de goal van De Bruyne (zo fel dat de KBC helpdesk een technische alert
krijgt...)
• Rond 19u45 langere dip bij einde match (feestje?)
Daarna opnieuw stijging van het gebruik naar normale niveaus.

•
•
•
•
•
•

Match 21/06 tegen Finland (2-0 winst)
Wat zie je in de grafiek? Lichtgrijs geeft ter vergelijking het verloop van de dag voordien weer. Het gebruik van
KBC Mobile blijft redelijk stabiel en neemt geleidelijk af naarmate de avond vordert.
•
•
•
•
•
•
•

21u00 start match. Gebruik KBC Mobile begint te dalen.
21u45 rust. Het gebruik van KBC Mobile stijgt weer snel
22u00 start tweede helft. Gebruik begint weer af te nemen
22u21 afgekeurde goal van Lukaku. Snelle en lange dip in gebruik (lang wachten op VAR-beslissing)
Rond 22u29
own-goal van Hrádecký. Weer felle dip en opnieuw een alert bij onze helpdesk
Rond 22u32
goal van Lukaku en opnieuw een felle dip
Iets na 22u45 is de match voorbij en stijgt het gebruik weer snel naar een normaal niveau.
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