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Najdôveryhodnejšie
značky
slovenských
spotrebiteľov
Obzretie sa za slávnostným galavečerom,
kde bolo ocenených 45 najdôveryhodnejších značiek roku 2017!
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Úvod

Dôvera v značku
je veľká hodnota
„Vďaka dôvere možno znemožniť, aby nás oklamali.“
Joseph Joubert
francúzsky moralista a esejista
V dnešnej uponáhľanej dobe, keď každý niečo dobieha, dorába, doťahuje, dokončuje, je čas podpultovým tovarom. Ja sa tiež stále niekam ponáhľam. Preto
som celkom rád, že slovenský panel 2000 spotrebiteľov vybral najdôveryhodnejšie značky, čím vlastne pomohol mne a určite viacerým spotrebiteľom pri neľahkom rozhodovaní. Nie je to o tom, že nejaká komisia niekde zasadla a vybrala
niečo, ale je to výber skutočných ľudí okolo nás.
Som nesmierne rád, že druhý ročník potvrdil vo viacerých kategóriách umiestnenie a dôveru z prvého ročníka.
Druhý ročník je aj o navýšení počtu kategórií. Kým v roku 2016 sme ocenili
40 kategórií, v ročníku 2017 to už bolo 45. Niektoré kategórie boli nahradené,
niektoré boli nové. Medzi nové kategórie sme zaradili napríklad kategóriu
dermokozmetika, balíkové služby, realitné kancelárie a predajca odevov.
Víťazi sú známi. Verím, že im ocenenie Najdôveryhodnejšia značka urobilo radosť a budú vedieť toto ocenenie dobre zužitkovať 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>
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NAJDÔVERYHODNEJŠIE ZNAČKY PRODUKTOV, SLUŽIEB A OBCHODNÍKOV
BALENÉ VODY

BALÍKOVÉ SLUŽBY

BANKY

ČAJE

ČERPACIE STANICE

ČISTIACE PROSTRIEDKY

ČOKOLÁDOVÉ CUKROVINKY

DÁMSKA HYGIENA

DERMOKOZMETIKA

DETSKÁ VÝŽIVA

DROGÉRIA

ENERGETICKÉ A ŠPORTOVÉ NÁPOJE

JOGURTY

KÁVA

KORENIE

KRMIVO PRE DOMÁCICH MILÁČIKOV

KÚPEĽOVÁ A TELOVÁ KOZMETIKA

MALÉ SPOTREBIČE

MÄSO A ÚDENINY

MOBILNÉ TELEFÓNY A TABLETY

PIVO

POČÍTAČE

POISŤOVNE

PRACIE PROSTRIEDKY

PREDAJCA ELEKTRA

PREDAJCA OBUVI

PREDAJCA ODEVOV

PREDAJCA POTRAVÍN

PRÍPRAVKY NA KOSTI A KĹBY

PRÍPRAVKY NA UMÝVANIE RIADU

PRIVÁTNE ZNAČKY

REALITNÉ KANCELÁRIE

SLANÉ POCHUTINY

SUŠIENKY A OBLÁTKY

SYRY

SÝTENÉ NEALKO NÁPOJE

ŠPORTOVÉ OBCHODY

TABAKOVÉ VÝROBKY

TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY

TV, AUDIO, VIDEO

ÚSTNA HYGIENA

VEĽKÉ SPOTREBIČE

VÍNO

VLASOVÁ KOZMETIKA
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Veronika Trembáčová, Project manager
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Sledujte nás aj na Youtube:
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Spotrebitelia sú verní značkám, ktorým dôverujú
Druhý ročník marketingového programu Dôveryhodné značky ocenil 45 najdôveryhodnejších značiek, ktorým slovenskí
spotrebitelia v roku 2017 najviac verili. Slávnostný galavečer, ktorý organizovala spoločnosť Atoz Marketing Services, sa
uskutočnil v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton v závere novembra minulého roku. Ocenených a hostí večerom
sprevádzala známa moderátorka Andrea Paulínyová spolu s kapelou Jazz Belles trio.
Jednou z najväčších hodnôt značky je, keď
jej spotrebitelia dôverujú. „Keď si značka
dôveru spotrebiteľov získa, je veľmi ťažké
zvyknúť si na niečo iné. Pokiaľ už určitá
značka dôveru spotrebiteľov má, majú
konkurenčné značky veľmi ťažkú pozíciu
a musia sa veľmi snažiť, aby sa zapísali do
pamäti spotrebiteľov ako dôveryhodnejšie.
Práve preto sme sa rozhodli spustiť už
druhý ročník marketingového programu
Dôveryhodné značky, ktorý oceňuje značky
z hľadiska dôvery slovenských spotrebiteľov,“ predstavuje Veronika Trembáčová,
projektová manažérka programu.
Program Dôveryhodné značky je spojený
s najrozsiahlejším nezávislým prieskumom
o spotrebiteľskej dôvere a jeho výsledky
závisia iba od názorov zákazníkov. Aj napriek tomu, že ide o pomerne mladý marketingový projekt, vďaka výstižnému názvu
ocenenia Najdôveryhodnejšia značka sa
za krátku dobu stal dostatočne viditeľným
a úspešným medzi spotrebiteľmi.

2000 spotrebiteľov vyberalo
spomedzi 450 značiek
Rozsiahlu anketu uskutočnila nezávislá
agentúra STEM/MARK na prelome septembra a októbra 2017. Zapojilo sa do
nej 2000 respondentov. Reprezentatívna
vzorka slovenských spotrebiteľov hodnotila
v 45 kategóriách takmer 450 značiek,
ktoré boli zaradené do prieskumu hlavne
na základe svojich predajov. V tomto roku
sa oproti vlaňajšku v prieskume objavilo
10 nových kategórií a spotrebitelia mali
možnosť hodnotiť dôveru aj v kategóriách,
ako sú prípravky na kosti a kĺby, dámska
hygiena, dermokozmetika, čerpacie sta-

nice, predajca elektra, predajca odevov,
predajca obuvi, športové obchody, balíkové
služby a realitné kancelárie.
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že Slováci sú pomerne stáli a verní. Žiaden
spotrebiteľ totiž nemá záujem nakupovať
značky, ktorým neverí. Tieto slová potvrdzujú aj výsledky prieskumu, podľa
ktorých až 94 % minuloročných favoritov
obhájilo prvenstvo. „Veľmi nás teší, že
sme získali ocenenie v kategórii korenie
už po druhýkrát. Sme firma na tradičnom
česko-slovenskom trhu a je to pre nás
veľká česť a záväzok do budúcnosti, že
musíme robiť veci tak isto dobre ako doteraz,“ hovorí in-store manažérka značky
Vitana Ivana Kátlovská.
Tri značky získali v tomto roku v rámci
prieskumu viac než 1000 hlasov z 2000
možných. Svoj minuloročný triumf zopakovala značka slaných pochutín Slovakia,
ktorá získala tretí najvyšší počet hlasov.
Druhý najväčší počet hlasov udelili spotrebitelia v prieskume značke dm drogerie.
Značka Jar v kategórii prípravkov na
umývanie riadu dostala ako jediná viac ako
76 % hlasov a z celého prieskumu zabodovala s najväčším počtom hlasov.
Obmena v tomto roku nastala v kategórii
malé spotrebiče, kde zabodovala značka
Bosch. V kategórii vlasovej kozmetiky vyhrala značka Head & Shoulders.

Nové kategórie, silná dôvera
Najviac dôvery v novej kategórii balíkové
služby v tomto roku získala značka Slovenská pošta. Ďalšou novou kategóriou
v prieskume bola kategória čerpacích
staníc, v ktorej zvíťazila značka Slovnaft.

Do prieskumu bola v tomto roku zaradená
aj kategória dermokozmetiky, ktorú vyhrala značka Vichy a kategória dámska
hygiena, kde zabodovala značka Always.
V rámci nových kategórií sa medzi víťazov
programu zaradili značky: Nay, v kategórii
predajca elektra, Deichmann, v kategórii
predajca obuvi, F&F, v kategórii predajca
odevov a Kamzík, v kategórii prípravky
na kosti a kĺby. Jednou z nových kategórií bola aj kategória realitných kancelárií, v ktorej prvenstvo získala značka
RE/MAX. Kategória športové obchody bola
taktiež zaradená do prieskumu ako nová
kategória a najväčší počet hlasov získala
značka Exisport.

Logo bude viditeľné on-line
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. Minulý rok tak
vo svojich marketingových kampaniach
urobili napríklad značky dm drogerie,
K-Classic či Lidl.
„Ocenenie plánujeme využiť spôsobmi,
ktoré sa nám osvedčili už v minulosti. Síce
sme tradičná značka, ale sa snažíme pozerať sa na trendy a vymýšľať nové aktivity
na podporu značky nielen tradičnými spôsobmi, ale aj digitálne a on-line,“ uvádza
senior brand manažérka značky Liptov Valéria Mihališinová. Značka obhájila dôveru
a minuloročné ocenenie v kategórii syry.
Tatiana Kapitánová
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Zaujímavé momenty
galavečera
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1. Za spoločnosť Atoz Marketing Services privítali hostí na slávnostnom
galavečere marketing group manager Lukáš Matějka a country
manager pre Slovensko Róbert Rácz.
2. Gratulujeme všetkým víťazom!
3. Na oficiálnu časť slávnostného večera nadviazal neformálny večierok.
4. Počas večera vystúpila skupina Jazz Belles trio.
5. Medzi ocenenými sa objavili značky, ako sú napríklad dm drogerie
v kategórii drogéria, F&F v kategórii predajca odevov, Lidl v kategórii
predajca potravín a Deichmann v kategórii predajca obuvi.
Na fotografii zľava Jaroslav Mitáš, jednateľ spoločnosti Deichmann Obuv SK, Renáta Horáková, prevádzková manažérka pre F&F CZ/SK
v spoločnosti Tesco Stores SR, a Katarína Prieložná a Jana Blažová,
asistentky nákupu v spoločnosti dm drogerie markt.
6. Celým slávnostným večerom sprevádzala hostí moderátorka
Andrea Paulínyová.
7. V tomto roku pribudlo do prieskumu 10 nových kategórií, ako
napríklad kategória dermokozmetiky, prípravky na kosti a kĺby,
realitné kancelárie, predajca elektra, ale aj kategória čerpacie
stanice.
8. Tri značky získali v tomto roku v rámci prieskumu viac než
1000 hlasov z 2000 možných. Svoj minuloročný triumf zopakovala
značka Slovakia, ktorá získala tretí najvyšší počet hlasov. Druhý
najväčší počet hlasov získala značka dm drogerie. Značka Jar
sa stala absolútnym víťazom a ako jediná získala viac než 76 %
hlasov z prieskumu. Na fotografii zľava Zdeněk Řiháček, country
manager Slovakia v spoločnosti Procter&Gamble, Juraj Pronaj,
asistent nákupu v spoločnosti dm drogerie markt, a Alica Pašková,
brand manager značky Slovakia.
9. Druhý ročník programu je za nami, na nový, v poradí už tretí ročník
sa môžete tešiť už v novembri 2018.
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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 víťazmi!

Komunikujte logo v rámci letákov

Nasaďte logo v televíznej reklame

využite
logo v tlači

nasaďte logo v on-line komunikácii
a na sociálnych sieťach

Využite logo ako súčasť
outdoorovej reklamy

