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Dôveryhodné značky je jediný marketingový program na Slovensku, ktorý monitoruje a 
oceňuje značky, v ktoré majú slovenskí spotrebitelia najväčšiu dôveru.

Ide o jedinečné ocenenie, ktoré udeľujú samotní spotrebitelia. 

Tento rok sa uskutočnil 6. ročník v SR a 7. ročník v ČR.

2 000 spotrebiteľov hodnotilo viac ako 600 značiek v 68 kategóriách zameraných na 
produkty, lekárske produkty, obchodníkov, služby a inštitúcie.
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Vo väčšine kategórií je zaradených TOP 10 
najpredávanejších značiek. 

Každá kategória má len jedného víťaza.

Najdôveryhodnejšia značka sa môže pochváliť 
týmto logom.

Logo funguje ako nezávislé potvrdenie kvality či 
dobrá referencia.



PR podpora víťazných značiek
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PR podpora sa začína vyhlásením Dôveryhodných značiek, ktoré sú obľúbenou témou
novinárov a majú veľkú mediálnu pozornosť. Slávnostné trofeje budú víťazom
odovzdané osobne. Nakoľko sme boli nutení zrušiť galavečer, v spolupráci s našou PR
agentúrou rozšírime marketingovú podporu a zrealizujeme rozsiahlejšiu viditeľnosť
víťazných značiek!



Marketingová podpora víťazných značiek
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Na PR podporu nadviaže rozsiahla marketingová B2B a B2C kampaň, ktorá bude 
zahŕňať tlačové a online médiá, reklamné spoty v obchodných reťazcoch a iné. 



Ako logo využívajú víťazné značky?
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Ocenené značky sa najčastejšie chvália logom v TV, na mieste predaja, v outdoor 
kampaniach,  na online kanáloch, v PR, v letákoch a katalógoch, ale aj na obaloch produktov. 
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Ktoré značky roka 2021 sú podľa Slovákov Najdôveryhodnejšie? 

Dôveryhodné značky roka 2021



Dôveryhodné značky produktov 2021
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Dôveryhodné značky lekárskych produktov 2021
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Dôveryhodné značky obchodníkov 2021
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Dôveryhodné značky služieb a inštitúcií 2021
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Najsilnejšie značky celého prieskumu
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2.
58,9 %

3.
57,4 %

1.
63,8 %

Víťazné značky s najvyšším podielom hlasov vo svojich kategóriách naprieč celým prieskumom, 
% uvádza podiel hlasov, ktoré získala uvedená značka v rámci kategórie.
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The source of confidence
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Tromi nejlepšími naprieč celým výskumom sa stali značky:
JAR v kategórii „Prípravky na umývanie riadu“,
TESCO v kategórii „E-shop s potravinami“ a
IDELYN URINAL v kategórii „Prípravky na močové ústrojenstvo“.

Skokanom roka sa stala značka TESCO v kategórii „Privátne značky“, kde mala najväčší 
percentuálny nárast oproti minulému roku.

Prieskum poukázal na skutočnosť, že Slováci sú veľmi konzervatívni. 
Zvolili cca 70 % zhodných víťazov ako pred rokom.
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 reprezentatívna vzorka populácie SK podľa pohlavia, veku, 
vzdelania, regiónu a veľkosti miesta bydliska

 vo výbere bolo zohľadnené zloženie domácnosti, vlastníctvo VP, 
prítomnosť zvieraťa v domácnosti atď.

 online dopytovanie – CAWI 

 termín výskumu: október 2021

Cieľová skupinaMetóda výskumu

Veľkosť vzorky

 štruktúrovaný dotazník v dĺžke 30 min

 celkovo  68 kategórií, viac ako 600 značiek

 „Prosím, vyberte, ktorá z nasledujúcich značiek... je 
pre Vás najdôveryhodnejšia...“

 Talk Online Panel: 

 N = 2 000 respondentov

Dotazník
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9 Z 10 SLOVÁKOV VERÍ, ŽE CENY RASTÚ
To je výrazne vyššie v porovnaní so západoeurópskymi trhmi.
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HLAVNÉ TYPY NÁKUPNÝCH MISIÍ – HYPERMARKETY, SUPERMARKETY, DISCOUNTERI

VIAC NAKUPUJÚCICH SI ROBÍ ZÁSOBY

▲8

▼3

▲
▼

2020 vs 2019 (pp.)

Ref: Q95. A ktorá z nasledujúcich možností na vašej poslednej ceste najlepšie popisuje typ nákupu? Báza: Všetci nakupujúci v HM/SM, 2019 (n=1035), 2020 (n=1033)

▼2

Spolu s rastom veľkosti nákupného koša sa zvýšil podiel zásobovacích misií.
Najmä keď spotrebitelia nakupujúci tieto zásoby deklarujú, že minú viac peňazí na cestu
v porovnaní s rokom 2019.
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HLAVNÝ TYP NÁKUPU – ONLINE

TRETINA NAKUPUJÚCICH POTRAVINY ONLINE 
NAKUPUJE PRAVIDELNE

Ref: QQ163 A keď ste naposledy nakupovali potraviny a potraviny online, ktorá z nasledujúcich možností najlepšie popisuje typ uskutočneného nákupu? 
Báza: Všetci online nakupujúci s potravinami 2020 (n=78), 2019 (n=48*) * nízká báza v roku 2019

▲12

▼4

▼2

Dôležitým nákupným poslaním je aj pravidelné veľké dopĺňanie zásob.
Len 12 % online nakupujúcich by nakupovalo pre špeciálnu ponuku/promo akciu.
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Ďakujeme partnerom za podporu!



ĎAKUJEME VÁM ZA POZORNOSŤ! 

Dôveryhodné značky a Atoz Marketing

Otázky na: doveryhodneznacky@atozgroup.sk
Viac informácií o projekte na: www.doveryhodneznacky.sk

Sledujte nás na:

https://www.youtube.com/channel/UCKUwf3A3TBwugC1dRbSzlOw
http://www.doveryhodneznacky.sk/
http://doveryhodneznacky.sk/
https://www.linkedin.com/showcase/duveryhodneznacky/?viewAsMember=true
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