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У країнах-

учасницях Євро-2012 по футболу фінальну гру між Іспанією і Італією подивилися, за
даними порталу MEEDIA, більше 110 млн. телеглядачів. А півфінал між Італією і
Німеччиною - 102,8 млн.

Більше всього телеглядачів подивилися фінал в Італії: 22,7 млн. чоловік. В Іспанії цю гру
подивилися 15,48 млн. В обох країнах фінал став не найпопулярнішим матчем у
телеглядачів.      В Італії півфінал з Німеччиною подивилися 23,26 млн. В Іспанії півфінал
національної команди з Португалією подивилися 18,14 млн.

Цифри фіналу поступаються цифрам півфіналів через те, що багато телеглядачів
вважали за краще подивитися фінальний матч в громадських місцях (в цьому випадку
дані не враховуються).

Більше 10 млн. телеглядачів фінальна гра залучила також в Німеччині (20,31 млн.), у
Франції (12,90 млн.), в Англії (12,30 млн.) і в Польщі (10,98 млн.).

Італійці по інтересу телеглядачів зайняли весь п'єдестал з першого по третє місце: фінал
Іспанія-Італія подивилися 110, 4 млн., півфінал Німеччина-Італія 102,8 млн., чверть-фінал
Англія-Італія 90,9 млн. Разом з грою в групі проти Іспанії італійці зайняли чотири позиції в
числі топ-10 найпопулярніших матчів євро 2012.

Такого ж результату вдалося добитися тільки Німеччині і Іспанії.

На закінчення ми пропонуємо огляд найпопулярніших ігор в країнах-учасницях

Німеччина: Німеччина-Італія (півфінал/27,98 млн.)
Італія: Німеччина-Італія (півфінал/23,26 млн.)
Англія: Англія-Італія(чвертьфінал/20,34 млн.)
Іспанія: Португалія-Іспанія (півфінал/18,14 млн.)
Польща: Польща-Росія(груповий етап/14,68 млн.)
Франція: Іспанія-Італія(фінал/12,90 млн.)
Голландія: Португалія-Голландія (груповий етап/7,99 млн.)
Україна: Англія - Україна (груповий етап/6 млн.)
Португалія: Португалія-Іспанія (півфінал/3,74 млн.)
Швеція: Україна-Швеція(груповий етап/2,94 млн.)
Греція: Німеччина-Греція (чвертьфінал/2,51 млн.)
Данія: Данія-Німеччина (груповий етап/2,38 млн.)
Чехія: Чехія-Польща (груповий етап/1,01 млн.)

Тільки в одній країні фінал Євро став лідером за чисельністю телеаудіторії - у Франції.
Через ранній виліт власної команди останню гру подивилися більше телеглядачів, ніж
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матчі збірної Франції.

Про методику: для аналізу використовувалися дані по телеаудіторії 13 країн з 16. Немає
даних по Росії і Хорватії, дані по Ірландії містять багато пропусків.
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