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INFORMÁCIE O PROGRAME

Marketingový program, ktorý oceňuje nové

a inovované výrobky.

Ide o jedinečné ocenenie, ktoré udeľujú
samotní spotrebitelia.

Uľahčuje spotrebiteľom orientovať sa medzi
novými produktmi na trhu, výrobcom
podporuje zalistovanie a predlžuje životnosť
ich noviniek.



INFORMÁCIE O PROGRAME

Každá kategória má len jedného víťaza.

Najlepšie novinky sa môžu pochváliť

logom Voľba spotrebiteľov 2021.

Logo funguje ako nezávislé potvrdenie
kvality či dobrá referencia.



ROČNÍK 2021

10. ročník programu

Do programu bolo možné registrovať novinky uvedené

na trh v období január 2020 – máj 2021.

2000 spotrebiteľov hodnotilo 137 nových produktov

v 45 kategóriách.

Minimálne 3 konkurenčné produkty v 1 kategórii



MARKETINGOVÁ PODPORA VÍŤAZNÝCH ZNAČIEK

Na PR podporu nadviaže rozsiahla ročná marketingová B2B a B2C kampaň,
ktorá bude zahŕňať tlač, online, internet, sociálne siete, reklamné spoty
v obchodných reťazcoch a iné.
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PR PODPORA VÍŤAZNÝCH ZNAČIEK 

PR podpora začína vyhlásením Najlepších noviniek 2021, ktoré sú obľúbenou
témou novinárov a majú veľkú mediálnu pozornosť. Slávnostné trofeje a
diplomy budú víťazom odovzdané osobne.



AKO VÍŤAZNÉ ZNAČKY VYUŽÍVAJÚ LOGO?

Ocenené značky sa najčastejšie chvália logom v TV, mieste predaja, outdoor
kampaniach, on-line kanáloch, letákoch či katalógoch, ale aj na obaloch
produktov.
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 Reprezentatívna vzorka populácie SK

 Podľa pohlavia, veku, regiónu a veľkosti miesta 

bydliska

 Vo výbere bolo zohľadnené zloženie domácnosti, 

vlastníctvo auta a prítomnosť zvieraťa v domácnosti.

 On-line dopytovanie – CAWI 

 Termín prieskumu: Apríl – Máj 2021

 45 kategórií

 137 výrobkov

Cieľová skupinaMetóda prieskumu

Veľkosť vzorky

 Štruktúrovaný dotazník v dĺžke 20 minút

 Skúsenosť s výrobkom

 Voľba najlepšieho výrobku

 Hodnotenie výrobku podľa niekoľkých parametrov

 Hodnotenie produktov na škále (1-5)

 Socio-demografické otázky

 Talk Online Panel: 

 N = 2000 respondentov

Dotazník
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Čo si na novinkách ceníme?

Mám skúsenosť s výrobkom

OBAL

33 % RESPONDENTOV

KVALITA

59 % RESPONDENTOV

CHUŤ / FUNKČNOSŤ

71 % RESPONDENTOV

ZNAČKA

29 % RESPONDENTOV
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Čo si na novinkách ceníme?

Mám skúsenosť s výrobkom

Chuť – 71 % respondentov

 Mliečne snacky a dezerty

 Sladké pečivo

 Slané pečivo

Obal – 33 % respondentov      

 Krmivo pre mačky

 Písacie a kreatívne potreby 

 Krmivo a maškrty pre psy

 Alkohol

Značka – 29 % respondentov     

 Krmivo pre mačky

 Alkohol

 Papierový program

 Mliečne snacky a dezerty

Kvalita – 59 % respondentov      

 Papierový program

 Krmivo pre mačky

 Tekutá mydla a antibakteriálne 

gély

 Vlasová kozmetika
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AKO SA NAKUPUJÚCI SPRÁVAJÚ?

11% 11% 13% 14% 18%

78% 76% 76% 73% 71%

11% 13% 11% 13% 11%

2016 2017 2018 2019 2020

Váhajúcí - zriedka skúma nové
veci - myslím, že je lepšie vedieť,
čo očakávať, než riskovať nákup
produktu, ktorý nemusí vyhovovať

Ranná väčšina - niekedy kupujem
nové značky alebo výrobky, ale
zvyčajne sa držím svojich
obľúbených položiek

Tvorcovia trendov - rád skúšam
nové veci - neustále hľadám nové
produkty a značky

Rastie percento nakupujúcich, ktorí vyhľadávajú nové výrobky, značky.

Source: Nielsen Shopper trends SK - Pre viac informácií kontaktujte: linda.strakova@nielseniq.com

Odkaz: Q26 Čo z nasledujúceho najlepšie vystihuje váš názor na zmenu značiek a nákup rôznych druhov potravín

Base: All HM/SM shoppers, 2016 (n=1046), 2017 (n=1025), 2018 (n=1047), 2019 (n=1053), 2020 (n=1064)
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DOLEŽITOSŤ INOVÁCIÍ V KATEGÓRIÁCH

54% 52% 49% 49% 47%

35% 36% 37% 35% 35%

11% 12% 14% 17% 19%

Mliečne
výrobky

Chlieb /
čerstvé
pečivo

Čerstvé
krájané
údené

výrobky alebo
syr

Čerstvé
ovocie a
zelenina

Čerstvé mäso
alebo hydina

Nie veľmi / vôbec nie dôležité

Skôr dôležité

Mimoriadne alebo veľmi dôležité

Inovácie sú dôležité pre nakupujúcich predovšetkým v kategórii Mliečnych
výrobkov, a to pre viac ako polovicu nakupujúcich. 

Source: Nielsen Shopper trends SK , Pre viac informácií kontaktujte: linda.strakova@nielseniq.com

Base: All HM/SM shoppers, 2020 (n=1033)

Ref QQ169 Zdá se, že některé kategorie neustále inovují a snaží se , aby výběr a nabídka jejich produktů zůstaly stále atraktivní. Jiné kategorie naopak stagnují a příliš se nemění.

Jak důležité je pro vás zavedení nových a odlišných značek / produktů / variant pro každou z následujících kategorií?

mailto:linda.strakova@nielseniq.com


VÍŤAZNÉ NOVINKY ROKA 2021
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ABSOLÚTNY VÍŤAZ
SPONTEX GREEN ZMETÁKOVÝ RAD ZO 100 % RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV 

MAPA SPONTEX CE



ĎAKUJEME PARTNEROM PROGRAMU ZA PODPORU! 
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ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!

TLAČOVÚ SPRÁVU A PREHĽAD VÍŤAZOV NÁJDETE NA:
www.volba-spotrebitelov.sk/vitazi-rocnika-2021
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