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Najdôveryhodnejšie 
značky  

slovenských 
spotrebiteľov

Ohliadnutie za slávnostným galavečerom, kde bolo ocenených  
40 najdôveryhodnejších značiek roku 2016!
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V číslach

Prieskum zameraný na 1 
      krajinu: Slovensko

2 000
spotrebiteľov hodnotilo

400  značiek bolo HODNOTENÝCH

40 
kategórií

100
manažérov sa zúčastnilo galavečera
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Dôveru v značku 
treba budovať 

aj chrániť
Ú

vo
d „Dôvera je pre každé podnikanie prevádzkový kapitál, 

bez ktorého sa žiadne dielo nepodarí.“ 
             Albert Schweitzer
 
Už dlhšiu dobu som uvažoval nad tým, či konkrétne značky, ktoré považujem 
za dobré, majú dôveru aj u iných spotrebiteľov. Pracujem v obchode viac ako 
25 rokov a počas tejto doby som sa stretával s výrobkami, ktoré sú stálice, ale 
aj s takými, čo na moment zažiaria a potom veľmi rýchlo zmiznú. Ktoré sú tie 
značky, ktorým môžeme dôverovať?

Keď sme sa v spoločnosti Atoz rozhodli oceniť najdôveryhodnejšie značky, bol 
som veľmi rád. Viem, že Atoz už 17 rokov v Česku a 5 rokov na Slovensku vo 
svojom marketingovom programe Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka pre-
veruje spotrebiteľské chovanie. A preto som veril aj novému programu zamera-
nému na dôveru v značku.

V okolitých štátoch podobné prieskumy existujú a sčasti zasahujú aj na Sloven-
sko, ale ani jeden nie je hodnotený priamo spotrebiteľmi. Z tohto dôvodu sme sa 
rozhodli, že víťazov programu Najdôveryhodnejšie značky budú vyberať len spo-
trebitelia a použili sme na to panel 2 000 osôb. Nevyberala žiadna porota, ko-
misia ani nič podobné. Hodnotili sme 40 kategórií. Víťazi sú známi. Verím, že im 
ocenenie Najdôveryhodnejšia značka urobilo radosť a budú vedieť toto ocenenie 
dobre zúžitkovať vo svojich marketingových aktivitách.

Želám víťazom, aby im ocenenie Najdôveryhodnejšia značka pomohlo udržať si 
kvalitu a víťaznú vlnu.

Róbert Rácz . Country manager Slovensko . Atoz marketing services - <robert.racz@atoz.sk�>

2016

nAjdôvEryhodnejšia
značka
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Zaujímavé momenty 
galavečera

 
 1. Za spoločnosť Atoz Marketing Services privítali hostí na slávnostnom 

galavečere marketing group manager Lukáš Matějka a country 
manager Slovensko Róbert Rácz.

 2. Gratulujeme všetkým víťazom!
 3. Na oficiálnu časť slávnostného večera nadviazal neformálny večierok.
 4.  Počas večera vystúpila speváčka Marcela Mollnárová.
 5. Medzi ocenenými sa objavili napríklad značky Hami, Relax, Kofola 

alebo Rajec. Ocenenie za nich prevzali zľava Lucia Berešová, 
careline coordinator v spoločnosti Nutricia, Marek Juráček, senior 
trade marketing manager v spoločnosti Maspex Slovakia Trade  
a brand managerka Ivana Králiková za spoločnosť Kofola.  

 6.  Celým slávnostným večerom hostí sprevádzala moderátorka Andrea 
Paulínyová.

 7. V rámci prvého ročníka boli značky oceňované v 40 kategóriách.
 8. Prvý ročník programu je za nami, na nový, v poradí už druhý, sa 

môžete tešiť už v novembri 2017.
 9. Večer hosťom spríjemnila tiež kapela Prešporskí Junáci. 
10. Ocenenie Best in Show si odniesli značky s najvyšším počtom 

hlasov. Bronzovú medailu získala značka Slovakia, za ktorú ocenenie 
prevzala brand manažérka Alica Pašková, striebornú značka Lego, 
ktorú na ceremónii zastúpil area sales manager Juraj Krnáč a zlatú 
značka Jar reprezentovaná Jozefom Stramom, local trade Slovakia  
team leaderom.

 

2016

nAjdôvEryhodnejšia
značka

www.doveryhodneznacky.sk
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Spotrebitelia rozhodli:

„Podľa zahraničných i tuzemských prieskumov je spotrebiteľská 
dôvera jednou z najdôležitejších hodnôt každej značky. Preto sme 
sa rozhodli spustiť marketingový program, ktorý ocení značky, ku 
ktorým majú slovenskí spotrebitelia najväčšiu dôveru. Program 
Dôveryhodné značky má jednoduchú a transparentnú metodoló-
giu, kde výsledok závisí iba od názoru spotrebiteľov,“ predstavuje 
Dôveryhodné značky Katarína Bálintová, projektová manažérka 
programu. Názor ostatných spotrebiteľov je pri nákupe priam 
kľúčový. S touto myšlienkou sa stotožňuje aj Andrea Paulínyová, 
moderátorka večera: „Priznám sa, že nepatrím k spotrebiteľom, 
ktorí čítajú reklamné letáky. Reklamné kampane ma až tak ne-
zaujímajú. Čo si všimnem za každých okolností, je malá nálepka 
na obale výrobku, ktorá ma ubezpečuje o tom, že to, čo kupujem, 
je dobré a kvalitné, že daný výrobok kupujú aj iní zákazníci, a že 
práve tejto značke dôverujú.“

2 000 spotrebiteľov hodnotilo
takmer 400 značiek
Dôveru značkám vyslovilo 2 000 respondentov. Rozsiahlu anketu 
uskutočnila agentúra STEM/MARK a reprezentatívna vzorka slo-
venských spotrebiteľov hodnotila v 40 kategóriách takmer 400 
značiek, ktoré boli zaradené do prieskumu prevažne na základe 
ich predajov. Napriek tomu, že lokálnych značiek vstupovalo do 
prieskumu výrazne menej (38 %) ako medzinárodných, víťazov 
v rámci 40 kategórií je viac lokálnych (53 %). Mladí a ľudia 
z veľkomiest volili v priemere o jednu medzinárodnú značku viac. 
Ľudia nad 45 rokov naopak volili o jednu lokálnu značku viac. Na 
porovnanie – v Českej republike sa z výsledkov obdobnej ankety 
ukázalo, že lokálne značky preferujú respondenti z menších 
miest a obcí so stredným či nižším vzdelaním. Vo všeobecnom 
meradle by sa dalo skonštatovať, že Česi zostávajú patriotmi 
a dávajú prednosť značkám s dlhoročnou tradíciou.

Jar je stálicou na trhu
A aké výsledky priniesla anketa? Napríklad tuzemská Kofola 
porazila dve z najsilnejších svetových značiek Coca-Colu a Pepsi. 
V rámci alkoholu zvíťazila značka St. Nicolaus, spomedzi cukríkov 
značka Jojo, a čo sa týka čokoládových cukroviniek, spotrebitelia 
dôverujú Milke. V kategórii balených vôd zvíťazil Rajec a v korení 
zase značka Vitana. „Kategória korenia bola pre nás v podstate 
novšia. Potvrdilo sa, že spotrebitelia si Vitanu spájajú aj so znač-
kou korenia. Podpora a úsilie, ktoré sme do budovania spojenia 
Vitana a korenia vložili, sa nám vrátilo a veľmi si to ceníme,“ kon-
štatuje bezprostredne po slávnostnej ceremónii Monika Jurčová, 
product group manažérka spoločnosti Vitana Slovensko.

Pri čistiacich prostriedkoch majú slovenskí spotrebitelia naj-
väčšiu dôveru v tradičnú značku Savo, v ostatných drogistických 
kategóriách však stále vedú skôr zahraničné značky. V oblasti 
telovej a kúpeľovej kozmetiky aj vlasovej starostlivosti je najdôve-
ryhodnejšia Nivea, v pracích prostriedkoch Ariel, v ústnej hygiene 
vedie Colgate. V kategóriách obchodníkov zvíťazil Lidl Slovenská 
republika ako najdôveryhodnejší maloobchodný reťazec, dm dro-
gerie medzi drogériami. V kategórii privátnych značiek zvíťazila 
značka K-Classic od spoločnosti Kaufland Slovenská republika. 
„Pri nákupe akýchkoľvek výrobkov je dôvera v značku jedným 
z najdôležitejších faktorov. Preto sme veľmi radi, že naša vlajková 
privátna značka K–Classic získala ocenenie Najdôveryhodnejšia 
značka,“ konštatuje Martin Gärtner, hovorca spoločnosti Kau-
fland. „V posledných rokoch totiž pozorujeme rastúci záujem 
o privátne značky, preto ich sortiment neustále rozširujeme. 
K-Classic pokrýva už viac ako tisíc päťsto druhov tovarov, a to 
nielen potravín, ale aj kozmetiky, krmív pre zvieratá, potrieb pre 
domácnosť či textilného tovaru,“ dodáva. V programe sa darilo aj 
značke Samsung, tá porazila konkurenciu nielen v kategórii mo-
bilných telefónov a tabletov, ale aj medzi televíziami. Ocenenie si 
za značku prišla prebrať BTL marketing specialist Katarína Lon-
gová: „Vyjadrenie dôvery našich spotrebiteľov pre nás znamená 
veľmi veľa, hlavne v tomto, pre nás trošku namáhavom období, 
najmä čo sa týka divízie mobilných telefónov. Za toto ocenenie 
sme veľmi vďační.“ Päť víťazov získalo vo svojej kategórii do-
konca nad 50 % hlasov, viac ako polovica spotrebiteľov z celej 
kategórie hodnotila ako najdôveryhodnejšiu iba jednu značku. Sú 
to značky Red Bull, Slovakia, Lego, dm drogerie a Jar. Značka 
Jar v kategórii prípravkov na umývanie riadu získala ako jediná 
dokonca nad 70 % hlasov, a tak z celého prieskumu získala naj-
viac hlasov.

Logo bude zdobiť obaly výrobkov
Spoločnosť Schreiber Slovakia zvíťazila so značkou Zvolenský. 
„Samozrejme, veľmi radi využijeme toto ocenenie v našich mar-
ketingových aktivitách aj v budúcnosti. Chceme dať najavo aj 
tým, ktorí až tak nepoznajú našu značku, že Zvolenský si zaslúži 
ich dôveru, pretože dôveru väčšiny slovenských spotrebiteľov 
voči jogurtovým značkám už má,“ hovorí Marek Prochocký, mar-
ketingový manažér víťaznej značky. Spoločnosti, ktorých značky 
spotrebitelia zvolili ako najdôveryhodnejšie, majú možnosť po 
dobu jedného roka využívať logo Najdôveryhodnejšia značka pri 
propagácii, a to na obaloch alebo v marketingových kampaniach. 
Všetky víťazné značky sa budú navyše objavovať po dobu polroka 
v spoločnej B2B kampani, ktorú pripravil organizátor programu.

Veronika Mišíková

Poznáme 40 najdôveryhodnejších značiek!
V honosných priestoroch bratislavského hotela Radisson Blu Carlton na Hviezdoslavovom námestí sa koncom novem-
bra 2016 uskutočnilo odovzdávanie cien prvého ročníka marketingového programu Najdôveryhodnejšie značky. Sláv-
nostným galavečerom, ktorý organizovala skupina Atoz Marketing, hostí sprevádzala moderátorka Andrea Paulínyová. 
Bolo vyhlásených 40 najdôveryhodnejších značiek v Slovenskej republike či už v oblasti rýchloobrátkového tovaru, 
predajcov potravín či služieb.

2016
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Najdôveryhodnejšie značky roku 2016

 ČAJE ČISTIACE PROSTRIEDKY ČOKOLÁDOVÉ CUKROVINKY DETSKÁ VÝŽIVA

JOGURTY KÁVA KORENIE KÚPEĽOVÁ A TELOVÁ 
KOZMETIKA

OSOBNÉ AUTOMOBILY PET FOOD PIVO POČÍTAČE

PRIVÁTNE ZNAČKY SLANÉ POCHUTINY SUŠIENKY A OBLÁTKY SYRY

ÚSTNA HYGIENA VEĽKÉ SPOTREBIČE VÍNO VLASOVÁ KOZMETIKA

PARTNER CEREMÓNIE:B2B MEDIÁLNY PARTNER: PARTNER E-MAILOVEJ KOMUNIKÁCIE:
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Výsledky:
2016

nAjdôvEryhodnejšia
značka

 ALKOHOL BALENÉ VODY BANKY CUKRÍKY

DROGÉRIE DŽÚSY A OVOCNÉ NÁPOJE ENERGETICKÉ NÁPOJE HRAČKY

MALÉ SPOTREBIČE MÄSO A ÚDENINY MLIEČNE DEZERTY A PUDINGY MOBILNÉ TELEFÓNY A TABLETY

POISŤOVNE PRACIE PROSTRIEDKY PREDAJCA POTRAVÍN PRÍPRAVKY NA UMÝVANIE 
RIADU

SÝTENÉ NEALKO NÁPOJE TABAKOVÉ VÝROBKY TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY TV, AUDIO, VIDEO

ORGANIZÁTOR: VÝSKUMNÁ AGENTÚRA: ODBORNÝ PARTNER:
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Podporte svoje víťazstvo!

Spotrebitelia vám dôverujú, vyťažte z toho maximum:
Odlíšte sa od konkurencie a využite logo vo svojej marketingovej komunikácii.
Inšpirujte sa slovenskými i českými víťazmi!

2016

nAjdôvEryhodnejšia
značka

Nasaďte logo ako súčasť in-store kampane komunikujte logo 
v rámci letákov

Využite logo ako súčasť 
televíznej reklamy

nasaďte logo 
v on-line komunikácIi
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