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Metodológia
Cieľová skupina: SR reprezentatívna vo veku 18
a viac rokov

Dĺžka dotazníka (LOI): 5 – 7 minút

Veľkosť vzorky (N): 1000 respondentov

Metóda zberu dát: CAWI online survey,
prostredníctvom SR MNFORCE panelu

Kvóty: Pohlavie, Vek, Kraj, Veľkosť miesta
bydliska, Vzdelanie

Obdobie zberu dát: 5.2.2021 až 12.2.2021

Internal

Charakteristika vzorky
Vek:

Pohlavie:

18 - 29 rokov

18,9%

30 - 39 rokov

19,0%

48,6%

51,4%

19,4%

40 - 49 rokov

50 - 59 rokov

muž

Počet obyvateľov:

14,1%

Košický kraj

Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Bratislavský kraj

Vzdelanie:

43,9%
Základné vzdelanie

14,6%

Prešovský kraj

Banskobystrický kraj

26,9%

60 a viac rokov

žena

Kraj:

Žilinský kraj

15,8%

12,8%

24,5%
19,6%

12,3%
13,0%

12,0%

11,3%
10,6%
11,3%

do 4999
obyvateľov

5000 až 19 999 20 000 až 99 999
100 000
obyvateľov
obyvateľov obyvateľov a viac

5,4%

Učňovské alebo str. odborné
vzdelanie bez maturity

38,5%

Úplné stredné vzdelanie s
maturitou

39,0%

Vysokoškolské

17,1%

N: 1000 respondentov
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Pokiaľ v regály uvidíte výrobok označený spotrebiteľmi. Najlepšou
novinkou roka, zvýši to pravdepodobnosť jeho zakúpenia?

Boli by ste ochotní si za produkt označený logom Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka
priplatiť?
6,5%

18,2%

13,7%

42,2%

16,2%

3,9%
42,5%

určite áno

skôr áno

skôr nie

určite nie

32,7%

určite áno

Pokiaľ by ste si boli ochotní priplatiť za produkty označené logom
Najlepšia novinka roka - koľko by to bolo?

skôr áno a možno

skôr nie

určite nie

Máte k produktom, ktoré sú ocenené v nezávislých testoch (dTest, Voľba
spotrebiteľov) väčšiu dôveru?

8,2%

13,5%

48,5%

15,7%

4,2%

34,6%

57,1%
určite áno

0,50 - 0,90 eur

1,00 - 1,50 eur

skôr áno

skôr nie

určite nie

2,00 a viac eur
N: 1000 respondentov
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Skúšate radi novinky, nové produkty v obchodoch?

20,6%

určite áno

52,9%

skôr áno

24,2%

skôr nie

Ktoré z uvedených faktorov by Vás motivovali k nákupu produktu:

1.

2,3%

určite nie

2.

doporučenie
ocenenie v
priateľov, rodiny, nezávislých testoch
známych, kolegov
(dTest, Voľba
spotrebiteľov Najlepšia novinka)

Čo Vás najviac motivuje k nákupu nového produktu?
73,6%

3.
doporučenie
odborníka

4.
reklama

5.

6.

referencie
doporučení na
užívateľov
sociálnych sieťach
webových stránok (youtube, facebook,
(napr. Heureka a
instagram)
pod.)

Ocenenie v nezávislých testoch typu Voľba spotrebiteľov je druhou
najsilnejšou motiváciou k nákupu hneď za osobným odporúčaním
priateľov či rodiny.

26,4%

Preferujem výrobky a služby od značiek, ktorým Pri mojom nákupnom rozhodovaní o zakúpení
dôverujem.|Pri mojom nákupnom rozhodovaní
výrobku alebo využitia služieb (poisťovňa,
o zakúpení výrobku alebo využitia služieb
banka) rozhoduje viac iné faktory jako napríklad
(poisťovňa, banka) rozhoduje viac iné faktory
cena
jako napríklad cena: |

N: 1000 respondentov
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Ocenenie - Najdôveryhodnejšia značka získavajú už 5. rokom
výrobky/služby nezávislým hodnotením spotrebiteľmi.

Narazili ste aj vy už na ocenenie Najdôveryhodnejšia
značka?
27,1%

72,9%
áno

nie

Internal

Pokiaľ viete, že je nejaká značka výrobku/služby/inštitúcie ohodnotená ako
Najdôveryhodnejšia značka, zvýši to vašu dôveru?

Kde ste na uvedené logo Najdôveryhodnejšia značka narazili?
propagácia v obchode

28,4%

v televízií

23,2%

na obale produktu

29,9%

na billboarde/nosiči

13,4%

10,0%

v tlači/ inzerciách

16,6%

4,8%

8,9%

na sociálnych sieťach

23,2%

na YouTube

určite áno

12,9%

e-shopy

skôr áno

skôr nie

určite nie

24,0%

niekde na internete

21,8%

Boli by ste ochotní si za produkt označený logom
Najdôveryhodnejšia značka priplatiť?

Uprednostnili by ste produkty či služby
ocenené ako Najdôveryhodnejšia značka
pred ostatnými?

11,7%

45,8%

41,5%

17,2%

Pokiaľ by ste boli ochotní si priplatiť - koľko by to
bolo?
11,3%

5,5%

8,9%

25,7%

30,8%

17,9%

54,3%

34,4%
určite áno

skôr áno

skôr nie

určite nie

určite áno

skôr áno

skôr nie

určite nie

0,50 - 0,90 eur

1,00 - 1,50 eur

2,00 a viac eur

N: 1000 respondentov

