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ÚVODNÍK

PALEC HORE!

PALEC DOLE!

Všetky 
názory 

a podnety 
vítam!

Pošlite 
mi e-mail, 
alebo sa 
podeľte 
o svoje 
úvahy 
na našom 
webe!

tatiana.kapitanova@atoz.sk
www.tovarapredaj.sk

PETR HŘÍBAL,
šéfredaktor Zboží&Prodej,
petr.hribal@atoz.cz

TATIANA KAPITÁNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

T eším sa. Veľmi dlho 
som nebola na ulici. 
Pracujem z home ofisu, 
takže som väčšinu času 
zavretá doma. Teraz 
mám však pádny dôvod 

vyjsť von. Pekne sa oblečiem, učešem 
a dokonca si dám aj voňavku. Už som aj 
zabudla, akú má vôňu. Zodpovedne si na-
sadím rúško a vyrážam. Do obchodu. Po-
čas karantény sa totiž nakupovanie stalo 
mojou najobľúbenejšou spoločenskou 
aktivitou. A zároveň jedinou.

Dnes však nejdem nakupovať potraviny. 
Keďže zásoby trvanlivých potravín mi 
z komory ešte vypadávajú, našla som si 
iný dôvod. Idem do predajne s odevmi. 
Nedávno ich otvorili a určite potrebujem 
niečo na seba. Slnko svieti a ja si vykra-
čujem, obzerajúc rozkvitnuté púpavy. 
Oproti štyrom stenám a neustálemu 
vystrkovaniu hlavy z balkóna je to veľká 
zmena. Vojdem do predajne, ale v mo-
mente, keď si idem nastriekať dezinfekč-
ný gél na ruky, ma zmrazia slová preda-
vačky. „Musíte počkať vonku. Máme 
plno.“ Pomaličky vycúvam a chmúrim 
sa na papier, ktorý oznamuje, že vzhľa-
dom na veľkosť predajne v nej môžu 
byť naraz len štyria ľudia. Čakám päť 
minút. Nikto nevychádza. Čakám desať 
minút, stále nič. Keďže je len pol hodiny 
do záverečnej, nevidím dôvod v ďalšom 
stepovaní pred predajňou, preto radšej 
odchádzam domov. 

MEDZITÝM 
V ČESKEJ REPUBLIKE...

Oděvy zatím doplnit nepotřebuji, ale potravi-
ny průběžně ano. A taky jsem si během těch 
několika týdnů vytvořil celkem zaběhnutý rituál 
přípravy a chystání všeho potřebného na občas-
nou výpravu do obchodu s potravinami. Sestává 
z několika přesně daných kroků, které na sebe 
logicky navazují a vrcholí nasazením roušky. 
Mám už všechno tak zažité, že si snad ani 
nedovedu představit, že bych někdy mohl vyjít 
jen tak, bez ústěnky. Pravda ale, pořád mám na 
dveřích napsáno K + M + B + R, rozuměj: klíče, 
mobil, brýle, rouška.  

Skúšam to na druhý deň. Čaká ma 
rovnaká procedúra. Oblečenie, voňavka, 
rúško, púpavy a stopka. Pred obchodom 
stoja už tri zákazníčky. Dnes som prišla 
napoludnie, takže mám ešte dosť času 
do záverečnej. Minúty plynú a moje 
spolučakateľky začínajú byť nervózne. 
„Určite tam nie je toľko ľudí. Nikoho vo 
vnútri nevidím. Asi sú v kabínkach. Prečo 
im to toľko trvá,“ šomrú si popod nos. 
Zrazu jedna zákazníčka vychádza. Nič si 
nekúpila! Všetky na ňu gánime. Strávila 
si tam toľko minút a nič si si nevybrala? 
Prečo si nám zaberala miesto? 
Po dvadsiatich minútach čakania koneč-
ne slávnostne vstupujem do obchodu. 
Moju radosť však čoskoro strieda stres. 
Na chrbte už totiž cítim nedočkavé 
pohľady tých, ktorí prišli po mne a ča-
kajú na svoju chvíľu. Musím si pohnúť. 
A hlavne si musím niečo vybrať. Po prvé, 
strávila som dosť času čakaním a po 
druhé, nemôžem byť ako tá pseudozá-
kazníčka, ktorá si nič neodniesla. Mám 
však šťastie. Predajňa núka zľavy a žlté 
sako je presne to, čo práve potrebujem. 
Škoda len, že si ho v súčasnosti 
 nemám kde obliecť.

 Ľudia
 Tlak
 Nákup

Ťažký život zákazníčky

Nová značka pre český 
a slovenský potravinový trh. 
Informácie o produktoch
nájdete na našej webovej
stránke www.natureland.sk
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www.natureland.sk
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Zdraželi hlavne čerstvé 
produkty
 Priemerná hodnota spotrebného koša 
meraného spoločnosťou ppm factum sa 
v období február – marec 2020 zvýšila na 
68,49 eur, čo v porovnaní s minulou perió-
dou december 2019 – január 2020, kedy sa 
pohybovala na úrovni 67,57 eur, predstavuje 
nárast o 1,4 %. 

K zvýšeniu cien došlo v ôsmich z deviatich sle-
dovaných reťazcov. Najviac si za vybrané vý-
robky zo spotrebného košíka zákazníci priplatili 
v predajniach Tesco Expres, kde došlo v porov-
naní s minulou periódou k zdraženiu v priemere 
o 4 %. Výrazný nárast cien sme zaznamenali i vo 
formáte Tesco Hypermarket, kde došlo k zdraže-
niu o 3,4 %. Naopak, zákazníci ušetrili v predaj-
niach Kraj, kde bolo možné nakúpiť v  priemere 
o 0,7 % lacnejšie než v predchádzajúcom období.

Z hľadiska kategórií výrobkov sme zaregistrovali 
najvyššie zvýšenie cien predovšetkým pri čer-
stvom tovare, ktoré sa predávalo o 2,7 % drahšie. 

Okrem Metra, kde priemerná hodnota koša do-
siahla 58,44 eur, zaplatili zákazníci za nákup sle-
dovaných výrobkov najmenej v Tescu HM (63,91 
eur) a Kaufl ande (66,72 eur). 

Marec vrátil na výslnie trvanlivé potraviny. 
Medziročne sa najviac darilo múke, 
cestovinám a ryži

TOP 10 – TRVANLIVÉ POTRAVINY

(SR, Organizované potraviny a obchody so zmiešaným tovarom okrem Metra)

Medziročná zmena hodnoty predaja (03/2020 vs. 03/2019, v %)

1,40 %
 Priemerná hodnota spotrebného koša počas 
mesiacov február a marec narástla o 1,4 %.

68,49 eur

 Priemerná hodnota spot-
rebného koša v období február 
– marec bola 68,49 eur.

 Trvanlivé potraviny celkom 52 52 52 52 52 52 52

Trvanlivé mlieko 55

Kuchynské oleje 48

 Dezerty a sladké pečivo 8

 Cestoviny 109

Konzervované ryby 41

 Múka 157

 Konzervovaná zelenina v náleve 41

 Ryža 118

 Koreniny 35

 52

Najviac sa promujú pomarančové džúsy
 Najpromovanejším druhom džúsov na slovenskom trhu boli pomarančové džúsy (33 % 
celkového reklamného výkonu), 10 % tvorili promócie multivitamínových džúsov, 9 % re-
klamného výkonu patrilo jablkovým džúsom a 47 % promócií tvorili džúsy ostatných prí-
chutí. Len 1 % z celkového reklamného výkonu sa venovalo zele ninovým džúsom a šťavám.   

Za viac ako  pätinou celkového reklamného vý-
konu v multivitamínových džúsoch stojí značka 
Caprio (Maspex Slovakia Trade, 23 %), najpro-
movanejšou značkou v jablčných džúsoch je Re-
lax (Maspex Slovakia Trade, 14 %) a v pomaran-
čových džúsoch získala najvyšší reklamný výkon 
značka Rauch Happy Day (Rauch, 20 %).

V kategórii minerálnych vôd je v prírodnom 
i ochutenom variante promočnou jednotkou 
značka Budiš (Budiš). V ochutených minerálkach 
tvoria trojicu najpromovanejších Budiš (30 %), 
Baldovská (Minerálne vody, 25 %) a Magnesia 
(Mattoni 1873, 14 %), v prírodných minerálkach 

Budiš (18 %), Gemerka (Budiš, 12 %) a Mitická 
Minerálna (Trenčianske minerálne vody, 11 %). 
V promóciách pramenitých vôd hrá prím značka 
Rajec (Kofola ČeskoSlovensko), a to v prírodnom 
i v ochutenom variante. V ochutených prameni-
tých vodách tak tvoria trojicu najpromovanejších 
značky Rajec (30 %), Oravská voda (Nealko Ora-
van, 13 %) a Lucka (Vodax, 10 %), v prírodných 
pramenitých vodách Rajec (37 %), Zlatá Studňa 
(Budiš, 12 %) a Lucka (Vodax, 10 %). Absolútnou 
promočnou jednotkou dojčenských vôd je Lucka 
(Vodax, 42 %).

Takmer štvrtinu celkového reklamného výkonu 
sýtených limonád uskutočnila značka Vinea (Ko-
fola ČeskoSlovensko, 39 %), v limonádach typu 
kola je najpromovanejšou značkou Kofola rovno-
menného producenta (35 %), v sýtených toniko-
vých limonádach promočne víťazí Original River 
(Maspex Slovakia Trade, 30 %).

Najpromovanejšou značkou v kategórii detské 
nápoje na slovenskom trhu je Kubík (Maspex 
Slovakia Trade, 30 %), najvyšší reklamný výkon 
v čajových nápojoch dosiahla značka Fuze Tea 
(Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, 42 %). Pro-
móciám energetických nápojov kraľuje značka 
Red Bull rovnomenného producenta (35 %), 
a promočne najúspešnejšou značkou izotonic-
kých nápojov je značka Oravan (Nealko Oravan, 
30 %). 

Budiš 18 %
Gemerka 12 %

Mitická minerálna 11 %
Magnesia 10 %

Kláštorná minerálna 7 %
Mattoni 7 %

Baldovská 6 %
Fatra 4 %

Korunní voda 4 %
Ľubovnianka 3 %

Sulinka 3 %
Ostatné 15 %

Najpromovanejšie prírodné 
minerálne vody
(Reklamný výkon v období 05/2019 - 04/2020)

Ďalšie dáta sledujte v týždennom newslettri 
TaPnews a na www.tovarapredaj.sk

Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)

6. 8. 10. 11.

Kraj 70,34 72,64 73,41 73,41
Coop Jednota 
Supermarket 72,96 72,43 71,85 71,51

Kaufland 63,61 67,45 68,90 67,30

Lidl 69,11 69,28 69,06 69,14

Metro 59,11 58,36 57,90 58,82

Coop Jednota 
Tempo 73,23 70,62 73,37 70,47

Terno Plus 
(Terno Center) 71,78 73,08 74,12 74,85

Tesco Expres 67,88 67,29 65,36 67,33

Tesco HM 64,95 63,64 62,07 63,99

Vývoj cien v období 3. 2. 2020 – 15. 3. 2020
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KONGRES SAMOŠKA JE TU PRE VÁS AJ V ROKU 2020!

PRÍĎTE SI PRE DVOJITÚ INŠPIRÁCIU AKO PODPORIŤ SVOJE PODNIKANIE.

AKÉ TÉMY SA BUDÚ RIEŠIŤ?

1. 10. 2020, DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAVA
STRIEBORNÍ PARTNERI:ZLATÝ PARTNER:

ORGANIZÁTOR:ŠPECIÁLNI PARTNERI: ODBORNÍ PARTNERI: MEDIÁLNI PARTNERI: ZÁŠTITA:

BRONZOVÍ PARTNERI:

OBCHOD 
V NOVEJ 
REALITE

PARTNER VÍNA:

PARTNER KÁVY:

SPOLUPRACUJÚCI 
PROGRAM:

PARTNER 
VEČERA:

16

REGISTRUJTE SA UŽ DNES NA JEDEN ALEBO OBA KONGRESY  NA www.samoska-kongres.sk

Jarné mesiace spravili z obchodníkov hrdinov v prvej línii 
a úcta k ich povolaniu stúpla. Do popredia ešte viac vystúpila 

dôležitosť obchodov v pešej vzdialenosti, potravinová 
sebestačnosť či súčinnosť s obcami. Na pretras sa dostala 
taktiež téma inovácií. Aké výzvy priniesla súcasná situácia 

obchodníkom a ktoré nové príležitosti sa im naskytli? 
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KONGRES SAMOŠKA JE TU PRE VÁS AJ V ROKU 2020!

PRÍĎTE SI PRE DVOJITÚ INŠPIRÁCIU AKO PODPORIŤ SVOJE PODNIKANIE.

AKÉ TÉMY SA BUDÚ RIEŠIŤ?

9. – 10. 11. 2020, DOUBLETREE BY HILTON KOŠICE

OBCHOD 
V NOVEJ 
REALITE

ZLATÍ PARTNERI:

MEDIÁLNÍ 
PARTNERI:

ZÁŠTITA:

ORGANIZÁTOR:

ODBORNÍ 
PARTNERI:

ŠPECIÁLNÍ PARTNERI:PARTNER VÍNA:

PARTNER KÁVY:

SPOLUPRACUJÚCI 
PROGRAM:

PARTNER 
VEČERA:

STRIEBORNÍ PARTNERI: BRONZOVÍ PARTNERI:

PARTNER NÁPOJOV:

17

REGISTRUJTE SA UŽ DNES NA JEDEN ALEBO OBA KONGRESY  NA www.samoska-kongres.sk

OBCHOD 
AKO 

CENTRUM 
KOMUNITY 

V OBCI
Košický kongres Samoška, počas ktorého sa bude okrem iného 

diskutovať na tému Obchod ako centrum komunity v obci,  
tematicky nadviaže na 16. kongres v Bratislave a prinesie na 

stôl otázky ohľadom situácie dostupnosti potravín na vidieku. 
Ide o podnikanie alebo službu vo verejnom záujme? Ako na 

vidieku udržať obchod pri živote?
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Tesco prinesie 
na trh sieť Žabka

  Britský reťazec plánuje na slovenskom 
trhu expandovať cez franšízovú sieť Žabka. 
Tú už prevádzkuje v Česku deväť rokov, kde 
má viac ako sto predajní tejto značky. Najviac 
sa ich nachádza v Prahe a Stredočeskom 
kraji. Rozširuje sa však aj do ďalších lokalít. 
Najnovšie sa Tesco rozhodlo vstúpiť so Žab-
kou aj na Slovensko. Výkonný riaditeľ Tesco Sto-
res SR Martin Kuruc uviedol, že chcú ponúknuť 
podnikateľskú možnosť tým, ktorí majú chuť 
a zručnosti, aby si vyskúšali viesť vlastný obchod aj 
bez vysokých vstupných nákladov. Spoločnosť 
chce do konca roka otvoriť niekoľko predajní. Spo-
čiatku sa sústredí na Bratislavu a okolie. Obchody 
Žabka fungujú formou franšízy. Sú teda v rukách 
nezávislých podnikateľov, ktorí ich vedú podľa 
štandardov definovaných Tescom.

Zákazníkov lákajú na rýchly a pohodlný nákup i do-
plnkové služby. Obchody nie sú určené na veľké 
rodinné nákupy, ale skôr na doplnkový nákup chý-
bajúcich produktov. Ide o formát malých predajní 
v centrách miest či na sídliskách s dlhými otvára-
cími hodinami. Obchody majú zvyčajne predajnú 
plochu 80 až 100 metrov štvorcových. Žabka 
vznikla v roku 1999 v Poľsku. Za osem rokov vybu-
dovala sieť 1800 predajní, ktorú potom odkúpila 
skupina Penta. Tá s konceptom vstúpila aj na český 
trh. V roku 2011 českú Žabku prevzalo Tesco v Čes-
kej republike. Poľskú Žabku odkúpil fond Mid Eu-
ropa Partners. 

Coop Jednota otvorí 
41 nových predajní

  Maloobchodná sieť Coop Jednota po-
kračuje v realizovaní investičných zámerov aj 
v tomto roku. Obchodný systém otvorí 
v priebehu roka celkovo 41 nových predajní, 
štvrtinu z toho budú tvoriť prevádzky pre-

brané po skrachovanej sieti Kačka. Reťazec 
zároveň pokračuje v rekonštrukcii a moder-
nizácii ďalších 155 predajní. „Záleží nám na 
tom, aby naše prevádzky boli vybavené moder-
nými technológiami a poskytovali pestrý výber 
slovenských potravín. Maloobchodnú sieť preto 
neustále modernizujeme, čo pri počte viac ako 
2 000 predajní nie je jednoduché. K jednotlivým 
rekonštrukciám pristupujeme tak, ako nám to mo-
mentálna finančná situácia dovoľuje,“ vysvetlil 
Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie 
Coop Jednoty Slovensko.

Medzi otvorenými prevádzkami budú mať zastú-
penie všetky tri formáty, a to potraviny s rozlohou 
do 200 metrov štvorcových, supermarket s rozlo-
hou od 200 do 1000 metrov štvorcových a Tempo 
supermarket s rozlohou nad 1000 metrov štvor-
cových. Najviac nových predajní otvorí spotrebné 
družstvo Coop Jednota Krupina, najviac už existu-
júcich prevádzok zase zmodernizuje a zrekonštru-
uje Coop Jednota Trstená, Coop Jednota Prievidza, 
Žilina, Čadca a Senica. Reťazec stihol v uplynulých 
mesiacoch otvoriť 19 a zrekonštruovať a remode-
lovať 31 predajní.

Investičné plány na niekoľko týždňov spomalila 
koronakríza, väčšina prác sa preto bude realizovať 
v druhej polovici tohto roka. Sieť zároveň nadvia-
že na záver uplynulého roka, kedy prebrala 28 
predajní po bývalej sieti predajní Kačka. Jedenásť 
predajní mala v pláne otvoriť v tomto roku, sedem 

Predajne dm testujú  
ekologickú náhradu 
plastových tašiek.
To ste mohli zistiť na našej facebookovej 
stránke už 26. mája! 

Ste na Facebooku a náš profil nesledujete? 
Staňte sa naším fanúšikom!  
www.facebook.com/tovarapredaj.

Ide to  
jednoducho  
aj z mobilu!

inzercia

JEDNOU VETOU:

„Človek nedokáže 
dobre myslieť, 
dobre milovať, 

dobre spať, ak sa 
dobre nenajedol.“

Virginia Woolfová, 
anglická spisovateľka
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už otvorila a ďalšie štyri v Rimavskej Sobote, vo 
Veľkom Krtíši a jeho okolí sprístupní zákazníkom 
v najbližších mesiacoch.

Rozhovor s generálnym riaditeľom Jánom Bi-
linským nájdete v časopise Tovar&Predaj 
7 – 8/2019 na str. 22. 

Mentolové cigarety 
skončili

  Avizované ukončenie predaja mentolo-
vých cigariet prichádza do platnosti. V máji 
sa definitívne skončilo prechodné obdobie, 
ktoré mohli výrobcovia doposiaľ využiť. 
Zákaz sa netýka elektronických cigariet ani 
zariadení na zahrievanie tabaku.

Zákaz mentolových cigariet a cigariet s mentolo-
vými kapsulami sa dotkol všetkých trhov v Európ-
skej únii, vrátane bezcolných predajní. Koniec ich 
predaja vyplýva z európskej smernice o tabako-
vých výrobkoch, ktorá nadobudla platnosť 
19. mája 2014. Tá zaviedla zákaz cigariet a tabaku 
na ručné balenie cigariet s charakteristickými prí-
chuťami, teda s jasne rozpoznateľnou vôňou alebo 
chuťou odlišnou od tabaku. Pre mentolové cigarety 
a tabak výrobcovia doposiaľ využívali prechodné 
obdobie, ktoré sa však definitívne končí. Zákaz sa 
netýka bezdymových tabakových výrobkov a elek-
tronických cigariet. Regulácia príchutí týchto výrob-
kov naďalej ostáva v kompetencii jednotlivých člen-
ských štátov EÚ. Mentolové cigarety boli podľa 
odhadov voľbou približne 150 tisíc dospelých faj-
čiarov na Slovensku. 

Sieť dm spúšťa 
vo svojom e-shope 
novú službu

  Zákazníci dm drogerie markt majú mož-
nosť získať automatické extra body za online 
nákup, pričom ide o rovnaké body, ktoré by 
zákazník dostal za aktivity počas nákupu vo 
filiálke. Ďalšou technickou novinkou spoloč-
nosti je komisionovanie objednávok v 30 vy-
braných filiálkach v rámci Slovenska. Od júna 
sa okrem získavania bodov za online nákup spúš-
ťajú taktiež každomesačné akciové aktivity určené 
výhradne pre nákupy v e-shope. V budúcnosti 
spoločnosť plánuje rozšíriť služby taktiež o mož-
nosť zbierania bodov z kupónového centra a uplat-
ňovanie bodov prostredníctvom nákupu v e-shope. 
„Pre svojich zákazníkov s radosťou spúšťame ďal-
šiu službu, ktorá je pokračovaním prepájania 
nášho online a offline sveta. Po štandardných bo-
doch za nákup cez e-shop tak môžu získavať aj 
viacnásobné body, vďaka čomu sa stáva zbieranie 
bodov za online nákup ešte rýchlejším. A čím viac 
bodov na karte zákazník má, tým väčšiu zľavu 
z nákupu si môže následne v ktorejkoľvek predajni 

dm uplatniť,“ povedala Janka Poláčková, proku-
ristka spoločnosti dm drogerie markt.

Rozhovor s konateľom siete Martinom Pod-
hradským nájdete v časopise Tovar&Predaj 
3 – 4/2019 na str. 24 

Asko – Nábytok chystá 
prevádzku v Prešove

  Nábytkársky reťazec Asko – Nábytok 
avizoval spustenie predajne v Prešove už na 
jar tohto roka. Stavebné práce sú momen-
tálne ukončené a spoločnosť plánuje otvore-
nie. Ôsmu predajňu na Slovensku otvorí re-
ťazec koncom júna. Súčasťou tretej prevádzky 
na východe krajiny bude aj inovatívne kuchynské 
štúdio. „Toto štúdio bude najväčším svojho druhu 
na Slovensku. Výber kuchyne je zložitým proce-
som, preto pri plánovaní kuchyne poradia zákaz-
níkom i naši vyškolení odborníci,“ uvádza Andrea 
Štěpánová, marketingová riaditeľka spoločnosti 
Asko – Nábytok. 
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stránke už 26. mája! 
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Tesco prinesie 
na trh sieť Žabka

  Britský reťazec plánuje na slovenskom 
trhu expandovať cez franšízovú sieť Žabka. 
Tú už prevádzkuje v Česku deväť rokov, kde 
má viac ako sto predajní tejto značky. Najviac 
sa ich nachádza v Prahe a Stredočeskom 
kraji. Rozširuje sa však aj do ďalších lokalít. 
Najnovšie sa Tesco rozhodlo vstúpiť so Žab-
kou aj na Slovensko. Výkonný riaditeľ Tesco Sto-
res SR Martin Kuruc uviedol, že chcú ponúknuť 
podnikateľskú možnosť tým, ktorí majú chuť 
a zručnosti, aby si vyskúšali viesť vlastný obchod aj 
bez vysokých vstupných nákladov. Spoločnosť 
chce do konca roka otvoriť niekoľko predajní. Spo-
čiatku sa sústredí na Bratislavu a okolie. Obchody 
Žabka fungujú formou franšízy. Sú teda v rukách 
nezávislých podnikateľov, ktorí ich vedú podľa 
štandardov definovaných Tescom.

Zákazníkov lákajú na rýchly a pohodlný nákup i do-
plnkové služby. Obchody nie sú určené na veľké 
rodinné nákupy, ale skôr na doplnkový nákup chý-
bajúcich produktov. Ide o formát malých predajní 
v centrách miest či na sídliskách s dlhými otvára-
cími hodinami. Obchody majú zvyčajne predajnú 
plochu 80 až 100 metrov štvorcových. Žabka 
vznikla v roku 1999 v Poľsku. Za osem rokov vybu-
dovala sieť 1800 predajní, ktorú potom odkúpila 
skupina Penta. Tá s konceptom vstúpila aj na český 
trh. V roku 2011 českú Žabku prevzalo Tesco v Čes-
kej republike. Poľskú Žabku odkúpil fond Mid Eu-
ropa Partners. 

Coop Jednota otvorí 
41 nových predajní

  Maloobchodná sieť Coop Jednota po-
kračuje v realizovaní investičných zámerov aj 
v tomto roku. Obchodný systém otvorí 
v priebehu roka celkovo 41 nových predajní, 
štvrtinu z toho budú tvoriť prevádzky pre-

brané po skrachovanej sieti Kačka. Reťazec 
zároveň pokračuje v rekonštrukcii a moder-
nizácii ďalších 155 predajní. „Záleží nám na 
tom, aby naše prevádzky boli vybavené moder-
nými technológiami a poskytovali pestrý výber 
slovenských potravín. Maloobchodnú sieť preto 
neustále modernizujeme, čo pri počte viac ako 
2 000 predajní nie je jednoduché. K jednotlivým 
rekonštrukciám pristupujeme tak, ako nám to mo-
mentálna finančná situácia dovoľuje,“ vysvetlil 
Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie 
Coop Jednoty Slovensko.

Medzi otvorenými prevádzkami budú mať zastú-
penie všetky tri formáty, a to potraviny s rozlohou 
do 200 metrov štvorcových, supermarket s rozlo-
hou od 200 do 1000 metrov štvorcových a Tempo 
supermarket s rozlohou nad 1000 metrov štvor-
cových. Najviac nových predajní otvorí spotrebné 
družstvo Coop Jednota Krupina, najviac už existu-
júcich prevádzok zase zmodernizuje a zrekonštru-
uje Coop Jednota Trstená, Coop Jednota Prievidza, 
Žilina, Čadca a Senica. Reťazec stihol v uplynulých 
mesiacoch otvoriť 19 a zrekonštruovať a remode-
lovať 31 predajní.

Investičné plány na niekoľko týždňov spomalila 
koronakríza, väčšina prác sa preto bude realizovať 
v druhej polovici tohto roka. Sieť zároveň nadvia-
že na záver uplynulého roka, kedy prebrala 28 
predajní po bývalej sieti predajní Kačka. Jedenásť 
predajní mala v pláne otvoriť v tomto roku, sedem 
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Terno otvára 
ďalšie predajne

 Spoločnosť Terno real estate otvorila 
nové predajne v Banskej Bystrici, Šoporni 
a na Myjave. V priestoroch po bývalej sieti 
potravín Kačka tak spoločnosť otvorila od 
polovice novembra už 40 predajní naprieč 
celým Slovenskom, v ktorých našli zamestna-
nie už dve stovky pracovníkov. „Aj v týchto 
neľahkých časoch rozširujeme predajnú sieť a ot-
várame nové obchody. Zákazníkom sa tak rozši-
rujú možnosti na bezpečný nákup potravín. Do 
miest, ale aj do malých obcí sa obchody postupne 
vracajú,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti 
Terno real estate Stanislav Čajka. Zatiaľ posledné 
otvorené predajne Terno pribudli v Banskej Bystrici 
na Karpatskej ulici, na Myjave na Námestí 
M. R. Štefánika, v Šoporni, v Bratislave na Holíčskej 
ulici a vo Vrbovom. 

Alza spúšťa 
skupinové online 
nákupy
 Spoločnosť Alza.sk pripravila novú plat-
formu online nakupovania Zdieľaj a ušetri. 
Novinka prepája svet e-commerce so sociál-
nymi sieťami a zákazníkom umožňuje zakú-
piť tovar so zľavou. Stačí zohnať pár priate-
ľov, ktorí majú záujem o rovnaký produkt 
a nakúpiť spoločne ako tím za zníženú cenu.

Platforma Zdieľaj a ušetri, s ktorou po novom pri-
chádza Alza.sk, prináša tuzemským zákazníkom 
nové možnosti online nakupovania. „Zákazníci 
môžu vďaka interaktívnym skupinovým nákupom 
kúpiť vybrané produkty výhodnejšie a výšku zľa-
vy navyše jednoducho ovplyvnia svojou aktivitou. 
Čím viac ľudí do svojho tímu zoženú, tým všetci 
získajú lepšiu cenu,“ popisuje základnú mechaniku 
platformy Petr Bena a zároveň dodáva, že výška 

zľavy sa odvíja nielen od druhu produktu, ale aj 
od veľkosti skupiny, ktorá môže mať aj 20 členov.

Produkty zahrnuté do skupinových nákupov sú na 
webe označené piktogramom Zdieľaj a ušetri a zá-
ujemcovia sa do nich môžu zapojiť pomocou špeci-
álneho tlačidla priamo v detaile produktu. Násled-
ne stačí vybrať veľkosť skupiny, výšku zľavy a svoje 
členstvo v skupine potvrdiť platbou za produkt. 
Tým sa tovar pre zákazníka automaticky rezervuje 
a zároveň sa vygeneruje unikátna webová adresa, 
ktorú potom môže ako zakladateľ skupiny zdieľať 
na svojej sociálnej sieti. Iba prostredníctvom tej-
to URL adresy sa do jeho skupiny pripoja aj ďalší 
záujemcovia. Len čo si produkt zakúpi posledný 
člen, tým sa skupina uzavrie a tovar bude zaslaný 
všetkým zúčastneným podľa ich voľby. Pokiaľ sa 
v stanovenej lehote skupina nenaplní, majú zá-
kazníci dve možnosti, buď doplatia rozdiel a kúpia 
si tovar za pôvodnú nezľavnenú cenu, alebo im 
e-shop vráti peniaze.

Rozhovor s country manažérkou Andreou 
Slanou si prečítate v časopise Tovar&Predaj 
11 – 12/2018 na str. 34

Zákaz nedeľného 
predaja je opäť na stole

 Opatrenia proti šíreniu pandémie zavreli 
v nedeľu všetky predajne. Zákazníci si tak 
v praxi vyskúšali, aké by to bolo nakupovať 
iba šesť dní v týždni. Politici zas začali uvažo-
vať nad tým, že obchody by zostali zavreté aj 
po skončení koronakrízy.

Na júnovej schôdzi parlamentu sa zaoberali záka-
zom nedeľného predaja z dielne opozičných 
poslancov. Hlasovanie sa uskutočnilo až po uzá-
vierke časopisu Tovar&Predaj. Viacerí predstavitelia 
vlády sa vyjadrili, že si zákaz vedia predstaviť. Dl-
hodobo najhlasnejším kritikom je minister hospo-
dárstva Richard Sulík, ale premiér Igor Matovič 
vyhlásil, že sa ho pokúsi presvedčiť. Na regulácii sa 
nezhodnú ani obchodníci. Kým Zväz obchodu SR 
je za zatvorenie predajní počas nedieľ, členovia 
Slovenskej aliancie moderného obchodu nemajú 
jednotný názor. 



Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy

Daniel 
Krakovský

„Maloobchodníkov 
čakajú ťažké časy, 
ak im štát nezačne 

pomáhať.“
S príchodom koronakrízy zostali paralyzovaní prak-
ticky všetci maloobchodníci, ich dodávatelia a aj 
reťazec firiem, ktoré poskytujú obslužné činnosti. 
Mnoho podnikateľov nebolo schopných predpokla-
dať rozsah následkov a ani následná reakcia nebola 
jednoduchá. V situácii, kedy sa v našej krajine menila 
vláda, sa ekonomické opatrenia šili horúcou ihlou. 
Na začiatku sme mali nádej, že štát bude vedieť za-
bezpečiť v krajine udržanie ekonomiky, ktorá spočíva 
v zamestnanosti a z menšej časti aj v maloobchode 
– ten zamestnáva približne 300 tisíc ľudí často na 
miestach, kde nie sú automobilky a ľudia sú vďační 
za každé pracovné miesto.

V čase písania tohto komentára sú schválené odklady 
úverov v bankách, pomoc pre zamestnancov a kreuje 
sa aj riešenie nájomného. Bohužiaľ, táto pomoc je ža-
lostne pomalá a nedostatočná. Podpora pre zamest-
nancov nepokrýva 100 % všetkých mzdových nákladov 
a zamestnávatelia si tak musia vybrať, či budú zamest-
nancov držať a tieto náklady dotovať pri nulových 
tržbách, alebo ich jednoducho pošlú na úrad práce. 
Toto rozhodnutie následne ovplyvní ďalšiu existenciu 
maloobchodu, na ktorý sme boli zvyknutí. Tí, čo sa 
dokázali rýchlo prispôsobiť, prežijú. Rovnako prežijú 
aj podnikatelia, ktorí šetrili na horšie časy. Sú však aj 
takí, ktorí v posledných mesiacoch investovali do svo-
jich prevádzok a vyčerpali zásoby, pretože poznajú 
nákupné správanie a cashflow. A preto je podstatné, 
aby štát neškatuľkoval maloobchod na 2 % HDP a sú-
stredil sa na záchranu celého sektora. Z obehu zmizlo 
množstvo peňazí vďaka nižším platom a výpovediam 
a chýba pozitívna motivácia ľudí nakupovať.

Mnoho obchodníkov si v tejto kríze siahne na úpl-
né dno, pričom dobiehať stratené budú veľmi ťažko. 
Veľa z nich prišlo o desiatky, stovky tisíc eur, prípadne 
milióny na tržbách. Je nesmierne dôležité, aby si to 
začali uvedomovať tí, čo s tým aj v tejto fáze ešte stále 
vedia niečo spraviť.

TRI SLOVÁ:

NÁJOMNÉ
ZAMESTNANOSŤ
POMOC

Krakovský

„Maloobchodníkov 

EXPERT 

NA OBCHOD

Daniel Krakovský,
zástupca, Iniciatíva slovenských 
maloobchodníkov

SLOVO 
ODBORNÍKA!
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N°15

ATOZ RETAIL TÍM

& PÁN / PANI

PREDAJCA POTRAVÍN

SLOVENSKO

Vážení obchodníci, milí kolegovia,

posielam niekoľko fotografií z malej 

parížskej nákupnej galérie, ktorú vypĺňajú 

obchody a reštaurácie. Jedna predajňa 

ponúka čerstvé produkty z juhozápadnej 

časti Francúzska, hlavne špeciality, ako sú 

husacia pečeň, kačky, fazuľa a mnoho ďalších. 

Svojich dodávateľov, ktorými sú 

farmári, rybári či remeselníci, propaguje 

prostredníctvom pohľadníc. Veľmi zaujímavý 

prístup, pretože zákazník má istotu, čo 

a od koho kupuje, pozná pôvod a kvalitu 

produktu. To sú dôvody na to, prečo môže 

zaplatiť vyššiu cenu.

Čo zaujalo 
Christiana
v Paríži

Christian

Francúzska
inšpirácia

FARMÁRSKY STOJAN 
Namiesto pohľadníc s pamiatkami 
si k zakúpeným výrobkom 
môžete zadarmo zobrať 
podobizne farmárov s detailnými 
informáciami o nich a o ich 
produkcii. 

KVALITA A CENA
Kvalite ponúkaných 
produktov zodpovedajú 
i ceny. Ručne písané 
cenovky k produktom 
z teľacieho a bravčového 
mäsa sprevádza 
napríklad fotografia 
farmára a jeho 
strážneho psa. 
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DOBRÁ RADA 
NAD ZLATO

Pri každej potravine či 
jedle nájdete odpoveď 
na tieto štyri otázky: 
Ako? Kde? Kto?  Čo?

FARMÁRSKY STOJAN FARMÁRSKY STOJAN 
Zoznámte sa! Jean-Paul Patacq, 
pestovateľ bielych fazúľ Tarbais 
a Marie Duffo, chovateľka kôz 
a producen tka kozích syrov a jogurtov.  

TEŠÍ MA!

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...
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Terno otvára 
ďalšie predajne

 Spoločnosť Terno real estate otvorila 
nové predajne v Banskej Bystrici, Šoporni 
a na Myjave. V priestoroch po bývalej sieti 
potravín Kačka tak spoločnosť otvorila od 
polovice novembra už 40 predajní naprieč 
celým Slovenskom, v ktorých našli zamestna-
nie už dve stovky pracovníkov. „Aj v týchto 
neľahkých časoch rozširujeme predajnú sieť a ot-
várame nové obchody. Zákazníkom sa tak rozši-
rujú možnosti na bezpečný nákup potravín. Do 
miest, ale aj do malých obcí sa obchody postupne 
vracajú,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti 
Terno real estate Stanislav Čajka. Zatiaľ posledné 
otvorené predajne Terno pribudli v Banskej Bystrici 
na Karpatskej ulici, na Myjave na Námestí 
M. R. Štefánika, v Šoporni, v Bratislave na Holíčskej 
ulici a vo Vrbovom. 

Alza spúšťa 
skupinové online 
nákupy
 Spoločnosť Alza.sk pripravila novú plat-
formu online nakupovania Zdieľaj a ušetri. 
Novinka prepája svet e-commerce so sociál-
nymi sieťami a zákazníkom umožňuje zakú-
piť tovar so zľavou. Stačí zohnať pár priate-
ľov, ktorí majú záujem o rovnaký produkt 
a nakúpiť spoločne ako tím za zníženú cenu.

Platforma Zdieľaj a ušetri, s ktorou po novom pri-
chádza Alza.sk, prináša tuzemským zákazníkom 
nové možnosti online nakupovania. „Zákazníci 
môžu vďaka interaktívnym skupinovým nákupom 
kúpiť vybrané produkty výhodnejšie a výšku zľa-
vy navyše jednoducho ovplyvnia svojou aktivitou. 
Čím viac ľudí do svojho tímu zoženú, tým všetci 
získajú lepšiu cenu,“ popisuje základnú mechaniku 
platformy Petr Bena a zároveň dodáva, že výška 

zľavy sa odvíja nielen od druhu produktu, ale aj 
od veľkosti skupiny, ktorá môže mať aj 20 členov.

Produkty zahrnuté do skupinových nákupov sú na 
webe označené piktogramom Zdieľaj a ušetri a zá-
ujemcovia sa do nich môžu zapojiť pomocou špeci-
álneho tlačidla priamo v detaile produktu. Násled-
ne stačí vybrať veľkosť skupiny, výšku zľavy a svoje 
členstvo v skupine potvrdiť platbou za produkt. 
Tým sa tovar pre zákazníka automaticky rezervuje 
a zároveň sa vygeneruje unikátna webová adresa, 
ktorú potom môže ako zakladateľ skupiny zdieľať 
na svojej sociálnej sieti. Iba prostredníctvom tej-
to URL adresy sa do jeho skupiny pripoja aj ďalší 
záujemcovia. Len čo si produkt zakúpi posledný 
člen, tým sa skupina uzavrie a tovar bude zaslaný 
všetkým zúčastneným podľa ich voľby. Pokiaľ sa 
v stanovenej lehote skupina nenaplní, majú zá-
kazníci dve možnosti, buď doplatia rozdiel a kúpia 
si tovar za pôvodnú nezľavnenú cenu, alebo im 
e-shop vráti peniaze.

Rozhovor s country manažérkou Andreou 
Slanou si prečítate v časopise Tovar&Predaj 
11 – 12/2018 na str. 34

Zákaz nedeľného 
predaja je opäť na stole

 Opatrenia proti šíreniu pandémie zavreli 
v nedeľu všetky predajne. Zákazníci si tak 
v praxi vyskúšali, aké by to bolo nakupovať 
iba šesť dní v týždni. Politici zas začali uvažo-
vať nad tým, že obchody by zostali zavreté aj 
po skončení koronakrízy.

Na júnovej schôdzi parlamentu sa zaoberali záka-
zom nedeľného predaja z dielne opozičných 
poslancov. Hlasovanie sa uskutočnilo až po uzá-
vierke časopisu Tovar&Predaj. Viacerí predstavitelia 
vlády sa vyjadrili, že si zákaz vedia predstaviť. Dl-
hodobo najhlasnejším kritikom je minister hospo-
dárstva Richard Sulík, ale premiér Igor Matovič 
vyhlásil, že sa ho pokúsi presvedčiť. Na regulácii sa 
nezhodnú ani obchodníci. Kým Zväz obchodu SR 
je za zatvorenie predajní počas nedieľ, členovia 
Slovenskej aliancie moderného obchodu nemajú 
jednotný názor. 



Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy

Daniel 
Krakovský

„Maloobchodníkov 
čakajú ťažké časy, 
ak im štát nezačne 

pomáhať.“
S príchodom koronakrízy zostali paralyzovaní prak-
ticky všetci maloobchodníci, ich dodávatelia a aj 
reťazec firiem, ktoré poskytujú obslužné činnosti. 
Mnoho podnikateľov nebolo schopných predpokla-
dať rozsah následkov a ani následná reakcia nebola 
jednoduchá. V situácii, kedy sa v našej krajine menila 
vláda, sa ekonomické opatrenia šili horúcou ihlou. 
Na začiatku sme mali nádej, že štát bude vedieť za-
bezpečiť v krajine udržanie ekonomiky, ktorá spočíva 
v zamestnanosti a z menšej časti aj v maloobchode 
– ten zamestnáva približne 300 tisíc ľudí často na 
miestach, kde nie sú automobilky a ľudia sú vďační 
za každé pracovné miesto.

V čase písania tohto komentára sú schválené odklady 
úverov v bankách, pomoc pre zamestnancov a kreuje 
sa aj riešenie nájomného. Bohužiaľ, táto pomoc je ža-
lostne pomalá a nedostatočná. Podpora pre zamest-
nancov nepokrýva 100 % všetkých mzdových nákladov 
a zamestnávatelia si tak musia vybrať, či budú zamest-
nancov držať a tieto náklady dotovať pri nulových 
tržbách, alebo ich jednoducho pošlú na úrad práce. 
Toto rozhodnutie následne ovplyvní ďalšiu existenciu 
maloobchodu, na ktorý sme boli zvyknutí. Tí, čo sa 
dokázali rýchlo prispôsobiť, prežijú. Rovnako prežijú 
aj podnikatelia, ktorí šetrili na horšie časy. Sú však aj 
takí, ktorí v posledných mesiacoch investovali do svo-
jich prevádzok a vyčerpali zásoby, pretože poznajú 
nákupné správanie a cashflow. A preto je podstatné, 
aby štát neškatuľkoval maloobchod na 2 % HDP a sú-
stredil sa na záchranu celého sektora. Z obehu zmizlo 
množstvo peňazí vďaka nižším platom a výpovediam 
a chýba pozitívna motivácia ľudí nakupovať.

Mnoho obchodníkov si v tejto kríze siahne na úpl-
né dno, pričom dobiehať stratené budú veľmi ťažko. 
Veľa z nich prišlo o desiatky, stovky tisíc eur, prípadne 
milióny na tržbách. Je nesmierne dôležité, aby si to 
začali uvedomovať tí, čo s tým aj v tejto fáze ešte stále 
vedia niečo spraviť.

TRI SLOVÁ:

NÁJOMNÉ
ZAMESTNANOSŤ
POMOC

EXPERT 

NA OBCHOD

Daniel Krakovský,
zástupca, Iniciatíva slovenských 
maloobchodníkov

SLOVO 
ODBORNÍKA!
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vonkajšie vzťahy a udržateľnosť vedie Veronika 
Němcová. Petra Šebová od februára riadi marke-
ting celého portfólia trinástich nápojových zna-
čiek. Jej úlohou je  zvýšiť povedomie o aktivitách 
firmy v oboch krajinách. Prišla zo spoločnosti Philip 
Morris ČR. Veronika Němcová má od mája za 
úlohu okrem zvýšenia povedomia o aktivitách spo-
ločnosti taktiež rozvoj oblasti CSR a udržateľnosti. 
Bude úzko spolupracovať s partnerskou distribuč-
nou spoločnosťou Coca Cola HBC Česko a Sloven-
sko. Predtým pracovala v ING Bank. u

 è Marián Fridrich prebral vedenie pora-
denskej spoločnosti Cushman & Wakefield na 
Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti 
komerčných nehnuteľností. Do spoločnosti sa vrá-
til pred vyše rokom z IAD Investments, kde pôsobil 
ako vedúci transakcií zodpovedný za riadenie ná-
kupu a predaja komerčných nehnuteľností v re-
gióne CEE a bol tiež člen predstavenstva nákup-
ného centra Laugaricio.  Predtým pracoval ako 
konzultant v Tatrabanke. Svoju realitnú kariéru 
začal v oblasti lízingu v Cushman & Wakefield. u

 è Na pozíciu obchodného riaditeľa skupiny 
Mall nastúpil Jakub Střeštík. Prevzal zodpoved-
nosť za obchodné aktivity Mall Group v strednej 
a východnej Európe. Jeho hlavnou úlohou je rozvoj 
nových obchodných príležitostí na siedmich trhoch, 
v ktorých skupina pôsobí. Doterajší obchodný ria-
diteľ Igor Matejov sa teraz naplno zameria na pre-
vádzkové vedenie skupiny. Jakub Střeštík pracoval 
na vedúcich manažérskych pozíciách v niekoľkých 
koncernoch z oblasti gastronómie, elektroniky a re-
tailu. Posledných deväť rokov stál na čele spoloč-
nosti Kika Nábytok v Česku a na Slovensku. u

 è David Vejtruba je od mája marketingo-
vým riaditeľom spoločnosti Savencia Fro-
mage & Dairy pre Českú republiku a Sloven-
sko. Prišiel zo spoločnosti Solvent ČR, kde viac než 
osem rokov pôsobil ako marketingový riaditeľ. Tam 
bol zodpovedný za riadenie maloobchodných pre-
dajní značky Teta, Top drogerie a siete lekární Teta 
a sLéky.cz. Stál za víziou dlhodobej stratégie firmy, 
riadil stratégiu privátnych značiek i vernostných 
systémov. u

 è Novou riaditeľku marketingu spoloč-
nosti Coca-Cola Česká republika a Slovensko 
sa stala Petra Šebová (vľavo). Komunikáciu, 

PRÍCHODY



Viac personálnych zmien nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

ODCHODY

NÁVRATY

Sieť Žabka  
sa v tomto roku objaví  
v Bratislave a okolí.     
Ale to už dávno viete, pretože sme  
o tom písali v TaPnews 4. júna. 

Náš elektronický newsletter má viac ako 800 odberateľov.  
Vy ho ešte nedostávate? Stačí sa registrovať zadaním  
e-mailu na www.atozregistracia.sk/tapnews.

Jednoduchá 
registrácia aj 

 z mobilu!

inzercia

JEDNOU VETOU: 

„Pamäť je 
zvláštne sito. 

Zachytáva všetko 
dobré o nás 
a všetko zlé 
o ostatných.“

Wieslaw Leon Brudziǹski,  
poľský satirik

 è Branislav Borsuk nie je riaditeľom štát-
neho podniku agrokomplex Národné výsta-
visko v Nitre. V polovici mája ho osobne odvolal 
minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. Vede-
ním Agrokomplexu je dočasne poverená Mária 
Balková, vedúca oddelenia ľudských zdrojov. Nový 
riaditeľ vzíde z výberového konania. Borsuk bol vo 
funkcii dva roky. u
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Ďalšie blížiace sa udalosti nájdete 
na www.tovarapredaj.sk/udalosti



1. 10. 2020
BRATISLAVA

KONGRES SAMOŠKA 16
na podporu slovenského 
obchodu

 Kongres sa ponesie v duchu témy Obchod 
v novej realite. V posledných mesiacoch do popre-
dia ešte viac vystúpila dôležitosť obchodov v pešej 
vzdialenosti, potravinovej sebestačnosti či súčin-
nosti s obcami. Aké výzvy priniesla obchodníkom 
súčasná situácia? S čím sa museli popasovať? Aké 
nové príležitosti sa im naskytli? Diskutovať sa bude 
o tom, akým smerom sa bude naďalej uberať slo-
venský maloobchod. Na záver kongresu sa usku-
toční neformálne večerné stretnutie, ktoré je ide-
álnou príležitosťou na získanie nových obchodných 
kontaktov. 

www.samoska-kongres.sk 
+421 904 589 741 
katarina.bobakova@atoz.sk

inzercia

9. – 10. 11. 2020
KOŠICE

KONGRES SAMOŠKA 17
v novom termíne
 Kongres v Košiciach nadviaže na predchádza-
júci 16. kongres Samoška s témou Obchod ako 
centrum komunity v obci. V úvode odborného 
programu zároveň vystúpi najúspešnejšia sloven-
ská olympionička Anastasia Kuzminová. Hovoriť 
bude o tom, ako víťaziť v osobnom i profesijnom 
živote a kde hľadať motiváciu k jedinečným výko-
nom. Panelová diskusia sa zameria na problema-
tiku dostupnosti potravín na vidieku. Dáta spoloč-
nosti Nielsen zas ponúknu pohľad na obrat a vývoj 
počtu obchodov na tradičnom trhu. Večerná 
networkingová párty v prvý deň kongresu je príle-
žitosťou na neformálne rozhovory s hráčmi sloven-
ského obchodu. 

www.samoska-kongres.sk 
+421 904 589 741 
katarina.bobakova@atoz.sk
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vonkajšie vzťahy a udržateľnosť vedie Veronika 
Němcová. Petra Šebová od februára riadi marke-
ting celého portfólia trinástich nápojových zna-
čiek. Jej úlohou je  zvýšiť povedomie o aktivitách 
firmy v oboch krajinách. Prišla zo spoločnosti Philip 
Morris ČR. Veronika Němcová má od mája za 
úlohu okrem zvýšenia povedomia o aktivitách spo-
ločnosti taktiež rozvoj oblasti CSR a udržateľnosti. 
Bude úzko spolupracovať s partnerskou distribuč-
nou spoločnosťou Coca Cola HBC Česko a Sloven-
sko. Predtým pracovala v ING Bank. 

 Marián Fridrich prebral vedenie pora-
denskej spoločnosti Cushman & Wakefield na 
Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti 
komerčných nehnuteľností. Do spoločnosti sa vrá-
til pred vyše rokom z IAD Investments, kde pôsobil 
ako vedúci transakcií zodpovedný za riadenie ná-
kupu a predaja komerčných nehnuteľností v re-
gióne CEE a bol tiež člen predstavenstva nákup-
ného centra Laugaricio.  Predtým pracoval ako 
konzultant v Tatrabanke. Svoju realitnú kariéru 
začal v oblasti lízingu v Cushman & Wakefield. 

 Na pozíciu obchodného riaditeľa skupiny 
Mall nastúpil Jakub Střeštík. Prevzal zodpoved-
nosť za obchodné aktivity Mall Group v strednej 
a východnej Európe. Jeho hlavnou úlohou je rozvoj 
nových obchodných príležitostí na siedmich trhoch, 
v ktorých skupina pôsobí. Doterajší obchodný ria-
diteľ Igor Matejov sa teraz naplno zameria na pre-
vádzkové vedenie skupiny. Jakub Střeštík pracoval 
na vedúcich manažérskych pozíciách v niekoľkých 
koncernoch z oblasti gastronómie, elektroniky a re-
tailu. Posledných deväť rokov stál na čele spoloč-
nosti Kika Nábytok v Česku a na Slovensku. 

 David Vejtruba je od mája marketingo-
vým riaditeľom spoločnosti Savencia Fro-
mage & Dairy Czech Republic Savencia pre 
Česko a Slovensko. Prišiel zo spoločnosti Solvent 
ČR, kde viac než osem rokov pôsobil ako marke-
tingový riaditeľ. Tam bol zodpovedný za riadenie 
maloobchodných predajní značky Teta, Top droge-
rie a siete lekární Teta a sLéky.cz. Stál za víziou 
dlhodobej stratégie firmy, riadil stratégiu privát-
nych značiek i vernostných systémov. 

 Novou riaditeľku marketingu spoloč-
nosti Coca-Cola Česká republika a Slovensko 
sa stala Petra Šebová (vľavo). Komunikáciu, 

PRÍCHODY
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sa v tomto roku objaví 
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Ale to už dávno viete, pretože sme 
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Náš elektronický newsletter má viac ako 800 odberateľov. 
Vy ho ešte nedostávate? Stačí sa registrovať zadaním 
e-mailu na www.atozregistracia.sk/tapnews.
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JEDNOU VETOU: 

„Pamäť je 
zvláštne sito. 

Zachytáva všetko 
dobré o nás 
a všetko zlé 
o ostatných.“

Wieslaw Leon Brudziǹski,
poľský satirik

 Branislav Borsuk nie je riaditeľom štát-
neho podniku agrokomplex Národné výsta-
visko v Nitre. V polovici mája ho osobne odvolal 
minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. Vede-
ním Agrokomplexu je dočasne poverená Mária 
Balková, vedúca oddelenia ľudských zdrojov. Nový 
riaditeľ vzíde z výberového konania. Borsuk bol vo 
funkcii dva roky. 
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INFORMAČNÁ PASÁŽ

Čo zaznamenali
smartfóny
   Atoz Retail

Petr:
 V bratislavskom bufete vymysleli nový typ espressa. 

Tánička:
 Umelecké zátišie obchodného domu na bratislavskom 
Kamennom námestí. Kedysi sa nazýval Prior, potom 
K-Mart, neskôr Tesco a My. V súčasnosti pre neho nový 
majiteľ hľadá aj nové meno. 

Tomáš:
 Zákazník sa počas koronakrízy 
asi najviac bál smädu. 

Coop Jednota 
Slovensko
otvorí 41 nových predajní.     
Ale to už dávno viete, pretože sme o tom písali 
na www.tovarapredaj.sk 29. mája.  

Vy náš spravodajský web ešte nesledujete? 
Aktuálne informácie o dianí v retaile nájdete na 
www.tovarapredaj.sk.

Obsah je 
dostupný aj 

z mobilu!

web

inzercia

Katka:
 Keďže sa 
z droždia stal 

nedostatkový tovar, 
záujemcovia si 

môžu pomôcť aj 
takto. 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Ceny pôjdu hore
 V máji začali zo zahraničia prenikať správy, že 
dražejú čerstvé potraviny. Pestovatelia zápasili 
s následkami blokád na hraniciach, ale aj s nedo-
statkom sezónnych pracovníkov zo zahraničia. 
Napríklad v Nemecku sa v apríli zvýšili ceny zele-
niny až o tretinu. Poľsko, ako najväčšieho expor-
téra jabĺk, trápilo sucho, aj preto toto ovocie zdra-
želo o polovicu. Lepšie na tom nie sú ani slovenskí 
poľnohospodári. Už skoro na jar hlásili, že im su-
cho a mrazy poškodili úrodu. Síce straty na úrode 
sa budú dať presne vyčísliť až po jej zbere, už teraz 
je jasné, že väčšina slovenských marhúľ výkyvy 
počasia neprežila. 

Test tresiek
 Nedávno sa ukázalo, aká vážna spoločenská 
otázka nedá slovenským spotrebiteľom spávať. Kto-
rá treska v majonéze je najlepšia? Asociácia 
spotrebiteľov v SR uskutočnila test tre-
siek, ktoré sú dostupné na trhu. 
Hlavnými rivalmi sú tresky 
z Košíc a zo Žiliny. Test, kto-
rý vychádzal z údajov na 
obale ukázal, že kým tá 
z východu má najviac 
mäsa z tresiek, žilinská 
dokonca obsahuje 
mäso zo sleďovitých 
rýb. To bolo interne-
tových komentárov 
a diskusií! Je neuveri-
teľné a zároveň fasci-
nujúce, že naša rybia 
špecialita dokáže vyvolať 
také vášne. Beriem to pozi-
tívne, výrobcovia nemôžu za-
spať na vavrínoch, z čoho sa my, 
spotrebitelia, môžeme len tešiť. 

Nenahraditeľná včela 
 Nová vláda sa zaviazala, že včela medonosná 
bude chráneným živočíšnym druhom. Prečo je to 
dôležité? Včela sa síce tvári nenápadne, ale je nes-
mierne dôležitá. Nielenže produkuje med a ďalšie 
produkty, ale hlavne opeľuje rastliny. Odhaduje sa, 
že 75 percent plodín a 90 percent svetových dru-
hov kvitnúcich rastlín je závislých úplne alebo as-
poň čiastočne od opeľovania. Podľa Medzinárod-
nej únie na ochranu prírody opeľovače prispievajú 
do poľnohospodárstva Európskej únie 15 miliarda-
mi eur. Spomedzi opeľovačov je včela najefektív-
nejšia. Svet však trápi úbytok opeľovačov. Môže za 
to klimatická kríza, intenzívne poľnohospodárstvo, 
pesticídy či choroby. Preto je dôležité ju chrániť. 

Nebezpečenstvo bubliny
 Viem, že o Netflixe počúvate na každom kro-
ku. Tiež som sa mu dlho vyhýbala a stále by som 
sa neoznačila za nejakú fanúšičku. Sem-tam sa 
však preklikám jeho ponukou. Nedávno ma zaujal 

dokument o poslednom ruskom cárovi Mikulášo-
vi ll., v ktorom hrané časti dopĺňali vysvetlenia 
historikov. Je to veľmi smutný príbeh, ktorý sa kon-
čí vyvraždením celej rodiny. Smutné je však aj to, 
v akej bubline dokázal cár žiť. Keď ho ľudia prosi-
li o pomoc, odvracal tvár, keď sa mu prišli podda-
ní sťažovať, utiekol do iného paláca a keď ho blíz-
ki varovali pred nebezpečenstvom, neveril, že sa 
mu môže niečo stať. 

Už je to 75 rokov
 Máme za sebou významné výročie. V máji 
sme si pripomenuli 75 rokov od konca hrôzy 
druhej svetovej vojny. Príbehy bojujúcich hrdinov, 
preživších z táborov smrti, i obyčajných ľudí znejú 
neuveriteľne. Avšak o to dôležitejšie je si ich pri-
pomínať. Vypočutie si výpovedí a svedectiev ta-
kýchto ľudí však nevyhnutne vynára v mysli vážnu 
otázku. Ako by sme sa zachovali my? Boli by sme 

schopní riskovať svoj vlastný život a pohod-
lie, aby sme zachránili život iných? 

Malé 
Karpaty 
sú vlastne 
vysoké
 Na to, aby sa 

človek poriadne na-
chodil, nemusí nevy-

hnutne chodiť do Ta-
tier. V aktuálnej situácii 

mnoho ľudí spoznáva prí-
rodu aj v okolí svojho bydlis-

ka, ktorú často odkladal na ne-
skôr, pretože cestoval práve do Tatier. 

Pre ľudí bývajúcich v Bratislave sú najbližším cie-
ľom Malé Karpaty. Ich pomenovanie môže budiť 
dojem, že ide iba o také somárske lúčky, kde sa 
poriadny turista ani nemusí namáhať. Opak je však 
pravdou, pretože pri niektorých túrach je toho stú-
pania a klesania, a stúpania, a klesania priveľa. 
Stačí sa vybrať aspoň na tri kopce za deň. Viem 
o čom hovorím, tie otlaky ma bolia dodnes. 

Vtip mesiaca
 Mäsiar má tesne pred záverečnou a zostalo 
mu jedno kurča, ktorého by sa pred nedeľou rád 
zbavil. Zrazu dobehne zákazník a akoby zázrakom 
si pýta kurča. Mäsiar ho vytiahne z chladničky 
a hodí na váhu: „Kilo dvadsať. Môže byť?” Zákaz-
ník sa pýta: „A o niečo väčšie nemáte?” Mäsiar 
vráti kurča do chladničky, vytiahne to isté, trošku 
ho otočí, nenápadne pritlačí váhu a hovorí: „Kilo 
sedemdesiat. Môže byť?” Zákazník sa poteší: „Su-
per! Vezmem si obe!“ 

 Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

 Ľudia, ktorí preferujú čítanie textu 
na papieri, sami seba označujú za starú 
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ný, dá sa chytiť i odložiť.  
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ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...

INFORMAČNÁ PASÁŽ

Čo zaznamenali
smartfóny
   Atoz Retail

Petr:
 V bratislavskom bufete vymysleli nový typ espressa. 

Tánička:
 Umelecké zátišie obchodného domu na bratislavskom 
Kamennom námestí. Kedysi sa nazýval Prior, potom 
K-Mart, neskôr Tesco a My. V súčasnosti pre neho nový 
majiteľ hľadá aj nové meno. 

Tomáš:
 Zákazník sa počas koronakrízy 
asi najviac bál smädu. 

Coop Jednota 
Slovensko
otvorí 41 nových predajní.     
Ale to už dávno viete, pretože sme o tom písali 
na www.tovarapredaj.sk 29. mája.  

Vy náš spravodajský web ešte nesledujete? 
Aktuálne informácie o dianí v retaile nájdete na 
www.tovarapredaj.sk.

Obsah je 
dostupný aj 

z mobilu!

web

inzercia

Katka:
 Keďže sa 
z droždia stal 

nedostatkový tovar, 
záujemcovia si 

môžu pomôcť aj 
takto. 
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Ak platili nejaké všeobecné 
vzorce nákupného správa-
nia, koronakríza ich šma-
hom ruky zotrela zo stola. 
Zákazníci sa razom začali 
správať inak. Nakupovali 
iné produkty, v iných množ-
stvách a inými kanálmi. 
Nikto nevie predikovať, 
kedy sa situácia vráti do 
normálneho stavu a hlavne 
ako bude nový normálny 
stav vyzerať. Taký silný zá-
žitok, akým bola pandémia, 
totiž s veľkou pravdepodob-
nosťou poznačí nakupova-
nie natrvalo.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Z 

ákazníci upustili od veľkých týžden-
ných nákupov. Namiesto toho pre-
ferujú jedno až dvojdňové návštevy 
obchodov. Svoje komory už totiž 
neplnia konzervami, cestovinami 

a múkou, ale chcú jesť čerstvé produkty. Paradajky, 
pečivo či mäso chcú vidieť na vlastné oči a vybrať 
si sami, preto nevyhľadávajú nakupovanie potravín 
na internete. Slovensko je pre online príliš malý trh, 
takže sa do neho ani neoplatí investovať. Spotrebi-
teľská nálada je dobrá a prosperujúca ekonomika 
dovoľuje zákazníkom dopriať si kvalitnejšie a drahšie 
produkty. Toto všetko bolo ešte donedávna pravda. 
Strach z pandémie koronavírusu však zmenil sprá-
vanie zákazníkov.

Začalo to vo chvíli, keď sa hrozba z choroby priblí-
žila k Slovensku. Po správach o vykúpených obcho-
doch v Česku sa začali zásobovať aj slovenskí spot-
rebitelia. Najprv si vzali na mušku všetko, čo malo 
prívlastok antibakteriálne či dezinfekčné. Regály 
v drogériách sa vyprázdnili a zohnať dezinfekčný 
gél na ruky bolo priam nemožné. Potom prišli na 
rad aj trvanlivé potraviny. Predavačky v obchodoch 
hovorili o nájazdoch nakupujúcich. Na dračku išla 

múka, ryža, cestoviny, konzervy i toaletný papier. 
Novým bestsellerom sa stalo droždie. Mnohí zákaz-
níci si ho brali po kartónoch, a to aj napriek krátkej 
dobe spotreby. Narástol aj záujem o mrazené vý-
robky. Možné bolo vidieť dva extrémy. Buď prázd-
ne police, kde neostalo nič, alebo obrovské palety 
múky v zlatých uličkách predajní či pri pokladniach.

Plné komory

Obchodníci ubezpečovali, že potravín je dosť a aj 
keď sa na chvíľu niečo vypredá, vedia to rýchlo 
doplniť. Ľudia však akoby neverili a nakupovali ďa-
lej. „Zásobovanie ľudí na začiatku koronakrízy 
sprevádzalo trochu chaotické správanie, lebo väč-
šia časť zákazníkov sa správala tak, ako keby na 
druhý deň už nemal byť v predajniach žiadny tovar. 
Nakupovali základné potraviny: múku, cestoviny, 
konzervy, cukor, olej, droždie. Bolo to poznačené 
obavami z nasledujúcich dní a možno aj panikou 
z nedostatku tovaru,“ spomína predseda predsta-
venstva CBA SK Pavol Mikušiak. Podľa údajov spo-
ločnosti Nielsen prinieslo obchodníkom obdobie 

Obchod 
v čase korony

TÉMA VYDANIA



Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:
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„príprav na karanténu“ nadpriemerné tržby. Počas 
štyroch týždňov od 24. februára do 15. marca 
hypermarketom a supermarketom medziročne na-
rástli tržby o 19 %, drogériám o 41 %.

Motiváciou takýchto nákupov však nebol hlad. 
Podľa behaviorálnej konzultanky spoločnosti 
Mind  worx Kristíny Radovej v situácii neistoty ľudia 
hľadajú oporné body a pocit kontroly. Zásobovanie 
sa jedlom je len jeden z prejavov snahy znova na-
dobudnúť kontrolu nad situáciou. „Máme pocit, 
že ak budeme pamätať na každý (aj nepriaznivý) 

scenár a zabezpečíme si preň vhodné potraviny, 
budeme lepšie chránení. To nám pomáha bojovať 
s úzkosťou, ktorá pramení práve z neistoty, ktorej 
teraz čelíme,“ uvádza.

Potom však snaha zamedziť šíreniu koronavírusu 
priniesla reštrikčné opatrenia. Krízový štáb pone-
chal otvorené iba potraviny, lekárne a drogérie. Pri 
nákupoch začali platiť výrazné obmedzenia. Zá-
kazníci mohli vstupovať do predajní iba s prekry-
tými hornými dýchacími cestami. Pri dverách mu-
seli mať k dispozícii jednorazové rukavice alebo 

dezinfekciu. Počet zákazníkov nesmel presiahnuť 
jedného človeka na 25 metrov štvorcových. Tí mu-
seli dodržiavať odstupy dvoch metrov. Dopoludnia 
platili nákupné hodiny pre seniorov, takže od 9. do 
12. hodiny nesmel nakupovať návštevník mladší 
ako 65 rokov. V nedeľu sa všetky obchody zavreli 
a mali nariadený sanitárny deň. Takéto opatrenia 
viedli k tomu, že pred predajňami sa tvorili rady 
čakajúcich. Neskôr sa nákupné hodiny seniorov 
skrátili a prestali platiť v sobotu. Postupne sa po-
volilo otvoriť aj ďalšie predajne do 300 metrov 
štvorcových, potom všetky bez rozdielu. Naďalej 
ostala zavretá väčšina predajní v nákupných cen-
trách, ktoré majú viac ako 35 prevádzok. Veľké 
obchodné centrá boli súčasťou až štvrtej fázy otvá-
rania ekonomiky, ktorá prišla na rad v druhej po-
lovici mája. To všetko ovplyvnilo nákupné správa-
nie zákazníkov a napokon aj tržby.

inzercia

Zákazníci 
prekonali strach 
z internetového 

predaja potravín.

 9. – 11. týždeň (príprava na karanténu) 19 %

 12. – 18. týždeň (karanténa) 3 %

 9. – 11. týždeň (príprava na karanténu) 41 %

 12. – 18. týždeň (karanténa) -1 %

Hypermarkety a supermarkety

Drogéria

Medziročný vývoj tržieb v maloobchode

Zdroj: Nielsen, sú zahrnuté: Billa, Fresh, Kaufland, Kraj, 
Moja Samoška, Terno, Tesco, 101 drogerie, dm, Teta
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Obchod 
v čase korony

TÉMA VYDANIA
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TÉMA VYDANIATÉMA VYDANIA
Obchod v čase korony

Došlo k výraznému úbytku množstva obslúžených 
zákazníkov oproti bežnému stavu. A keďže spot-
rebitelia znížili frekvenciu chodenia do predajní, do 
košíkov si kládli väčšie nákupy. „Určitý vplyv malo 
aj to, že zákazníci sa dostatočne predzásobili 
v marci, takže neskôr čerpali z týchto zásob a na-
kupovali menej a iba základné tovary. Na tržby 
však mali omnoho zásadnejší vplyv regulácie vyda-
né hlavným hygienikom,“ povedal predseda Slo-
venskej aliancie moderného obchodu Martin Kraj-
čovič. Mnohí zákazníci však začali viac premýšľať 
aj nad cenou a nakupovali lacnejšie produkty.

Podľa Nielsenu po zavedení ochranných opatrení 
rástli tržby hypermarketov a supermarketov v ob-
dobí od 16. marca do 3. mája iba o 3 % a v dro-
gériách dokonca klesli o 1 %. Dáta za Veľkú noc 
sa s minulým rokom nedajú zodpovedne porovnať, 
pretože vlani boli sviatky v inom termíne. Obchod-
níci však hovoria, že sviatočné nákupy boli pozna-
čené pandémiou. Ľudia sa nemohli navštevovať, 
a teda zvyky ako oblievačka a šibačka vypadli. 
„Preto počas tohtoročnej Veľkej noci absolútne 
absentoval predaj veľkonočného sortimentu, ako 
čokoládových figúrok, ozdôb a ďalšieho tovaru 
spojeného s veľkonočnými sviatkami,“ vysvetľuje 
Pavol Mikušiak.

Fanfáry pre víťaza

Na jednej strane sa zákazníci vyhýbali kamenným 
predajniam zo strachu z nákazy, na druhej strane 
však dokázali prekonať strach z neznámeho. Ko-
ronakríza znamenala veľký skok pre internetový 
predaj potravín. Kým doposiaľ sa hovorilo, že slo-
venský trh je pre tento celosvetový trend malý 
a sprevádza ho príliš veľa bariér, aby sa pre neho 
zákazníci nadchli, aktuálna situácia to zmenila. Sieť 
Delia potraviny, ktorá prevádzkuje aj e-shop, hlá-
sila o službu veľký záujem. Britský reťazec Tesco, 
ktorý ponúka internetový predaj od roku 2012, 
nestíhal pokrývať dopyt, napríklad v Bratislave si 
nebolo možné objednať doručenie potravín ani tri 
týždne dopredu. Aj preto sa rozhodol rozšíriť služ-
bu do ďalších miest. Najnovšie ponúka službu aj 
v Poprade, Banskej Bystrici či v Trenčíne.

Záujem o online nakupovanie potravín sa zvýšil aj 
v sieti Klas, ktorá prijala nových zamestnancov 
a rozšírila kapacity. „Vďaka krízovej situácii sa zá-
kazníci viac naučili dôverovať online predaju potra-
vín, boli spokojní s ponúkanou službou a aj tí, čo 
sa predtým obávali takéhoto nákupu, vyskúšali ho 
a budú sa k nemu opätovne vracať. Získali sme 
určite veľkú základňu nových zákazníkov, ktorých 
sa budeme snažiť si udržať,“ konštatuje marketin-
gová manažérka Dominika Franeková. Dopĺňa, že 
zákazníkom takáto forma nákupov vyhovuje, 
a preto sa rozhodli ponúknuť im aj inú alternatívu, 
a to možnosť odberu objednaného nákupu tzv. 
drive in na každej z 13 predajní. „Zákazníkom tak 
umožníme ľahko vyzdvihnúť si pripravený nákup 
bez zbytočného čakania blízko miesta ich bydliska, 
kde sa zároveň nemusia obávať rizika nákazy či 
čakania v predajni. Tovar si môžu vyzdvihnúť po 
ceste z práce alebo kedykoľvek budú potrebovať,“ 
uvádza.

Možnosť objednať si nákup online a vyzdvihnúť ho 
v predajni ponúkajú i spotrebné družstvá Coop 
Jednota Žilina a Liptovský Mikuláš, ďalšie spotreb-
né družstvá sú v testovacej fáze. Spoločnosť Labaš 
prevádzkuje online obchod veľkoskladu už vyše 
deväť rokov, kde má viac ako dvetisíc stabilných 
odberateľov. Teraz chcú službu rozšíriť aj o bež-
ných zákazníkov. „Podľa dlhodobého plánu bude-
me online obchod spúšťať v lete,“ potvrdzuje vý-
konný riaditeľ spoločnosti Jaroslav Fotul.

Veľký záujem o nákup potravín online v čase krízy 
vytvoril priestor aj pre nových hráčov. Spoločnosť 
Lunys, ako jeden z najväčších veľkoobchodov, dis-
tribuovala ovocie a zeleniu do predajní, škôl i HO-
RECA segmentu. Keď sa hotely a reštaurácie po 
prepuknutí pandémie zavreli, operatívne využila 
logistickú sieť na zásobovanie domácností. Rozší-

rila sortiment o ďalšie potraviny i drogériu a e-shop 
sprístupnila bežným spotrebiteľom. A pri online 
predaji potravín chce ostať aj po skončení krízy. 
Trvanlivé potraviny pridal do ponuky aj predajca 
Mall.sk, Alza tak urobila v Česku a deklarovala zá-
ujem predávať trvanlivé potraviny aj na Slovensku.

Práve internetový predaj potravín môže byť jedným 
z trendov, ktoré ostanú v nákupnom správaní aj po 
skončení krízovej situácie. Mnohí spotrebitelia totiž 
prekonali počiatočné obavy, ktoré im doposiaľ za-
bránili využiť službu. Urobili si prvý nákup cez in-
ternet a zistili, že ovocie či pečivo im vie vybrať aj 
zamestnanec siete a že takýmto spôsobom vedia 
ušetriť čas, ktorý by strávili v predajni.

Budúcnosť bude iná

Viacerí obchodníci sa zhodujú, že situácia sa od 
veľkonočných sviatkov pomaly vracia do normálu. 
„Snáď mimo pečiva. Pokles predaja sladkého 
drobného pečiva sa vráti späť možno až po otvo-
rení škôl,“ myslí si Jaroslav Fotul. Branislav Lellák, 
vrchný riaditeľ obchodnej sekcie Coop Jednoty 
Slovensko, hovorí, že zákazníci sa už nezásobujú 
v takom veľkom množstve, ako počas marca 
a apríla, stále však platí, že namiesto častých náv-
štev obchodu uprednostňujú menej nákupov 
s väčším objemom tovaru. Zároveň však predpo-
kladajú, že spotrebitelia budú svoje nákupy po 
novom viac optimalizovať. „Budú premýšľať, ako 
nakupovať, znížia svoje výdavky na značkové vý-
robky a možno sa viac zamerajú na nákup produk-
tov z radu vlastných značiek, ktoré budú pre zá-
kazníkov cenovo dostupnejšie. V Coop Jednote 

Ľudia nakupujú 
menej, ale košíky 

sú väčšie.

„V situácii neistoty to hráme viac na 
istotu a uchyľujeme sa k osvedčeným 
voľbám.“

Dobrou voľbou v prípade, keď sa obávame, že nebudeme môcť ísť nakúpiť 
týždne či mesiace, sú trvanlivé potraviny. Rolu hrá aj fakt, že nákupy sa teraz 
snažíme čo najviac urýchliť, aby sme strávili v supermarkete čo najmenej času. 

Preto môže dochádzať k skratkovitému rozhodovaniu, ktoré je do veľkej miery ovplyvnené aj 
správaním iných. Najmä v situácii neistoty máme totiž tendenciu správať sa v súlade s väčšinou. 
To znamená, že keď vidíme v každom druhom košíku cestoviny a trvanlivé potraviny, je možné, 
že si ich naložíme tiež, aj keď sme to pôvodne neplánovali, pretože sa nám zdá, že keď to robí 
veľa ľudí, je to asi dobrý nápad.

Kristína Radová, behaviorálna konzultanka, Mindworx
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Ako sa zmenili preferencie 
zákazníkov podľa ich 
vlastných slov, sa dočítate 
na www.tovarapredaj.sk


sme na túto situáciu pripravení, až 80 percent 
našich výrobkov privátnej značky pochádza od na-
šich slovenských dodávateľov,“ hovorí Branislav 
Lellák. Pavol Mikušiak hovorí, že skúsenosti s ko-
ronakrízou poznačia nákupné správanie zákazní-
kov aj v dlhodobom horizonte. A to tým, že zákaz-
níci si začínajú viac vážiť svoje peniaze, začnú viac 
sporiť a budú opatrní, najmä v súvislosti s nakupo-
vaním luxusného tovaru. „Do budúcnosti budeme 
musieť uvažovať o prípadnej zmene sortimentu 
a možnosti obmedzenia niektorých tovarových 
skupín a podskupín, a to z hľadiska ich výberu 
a doby minimálnej trvanlivosti,“ konštatuje.

Podobne to vidia aj odborníci zo spoločnosti 
Nielsen. Skladba sortimentu by mala odzrkadľo-

vať zmenené správanie spotrebiteľov i menší prí-
jem ľudí. „Spotreba sa určite zníži. Zákazníci sa 
budú deliť do dvoch skupín. Na jednej strane to 
budú zabezpečení zákazníci, ktorí presunú maš-
krtenie z reštaurácií a kaviarní do domácností 
a budú sa orientovať na prémiové privátne znač-
ky. Na druhej strane to budú príjmovo limitovaní 
spotrebitelia, ktorí budú siahať po trvanlivých 
potravinách a maškrtenie si budú odopierať,“ 
uvádza tím líder oddelenia retailer services spo-
ločnosti Nielsen Pavol Zajac. Ako pokračuje, veľ-
kú úlohu v novom normále bude hrať tradičný 
trh. Ľudia už nebudú chcieť alebo si nebudú 
môcť dovoliť cestovať za vzdialenejšími predaj-
ňami, a preto budú nakupovať viac lokálne, 
v blízkosti svojich domovov.

Podľa Kristíny Radovej odpoveď na otázku, ako sa 
zmenil zákazník od vypuknutia koronakrízy, dobre 
ilustruje rozhovor s expertkou na zákaznícku psy-
chológiu Kit Yarrow. Tá hovorí, že zákazník sa stal 
impulzívnejší, emocionálnejší a iracionálnejší ako 
kedykoľvek predtým. To môže viesť k tomu, že 
bude kupovať produkty, ktoré poskytujú instantný 
úžitok (sladkosti, alkohol) a ignorovať ich dlho-
dobé negatívne dôsledky. „Nemyslím si však, že 
nákupné správanie pri rýchloobrátkovom tovare sa 
bude v dlhodobom horizonte výrazne líšiť od toho 
pred koronou. Ukazuje sa, že naše nákupné pre-
ferencie sú pomerne stabilné, z desiatok tisícov 
produktov nakupujeme v priemere 160. To, čo si 
však myslím, že sa zmení, sú hygienické návyky 
a naša opatrnosť pri nakupovaní,“ dodáva.
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TÉMA VYDANIA
Obchod v case korony

Došlo k výraznému úbytku množstva obslúžených 
zákazníkov oproti bežnému stavu. A keďže spot-
rebitelia znížili frekvenciu chodenia do predajní, do 
košíkov si kládli väčšie nákupy. „Určitý vplyv malo 
aj to, že zákazníci sa dostatočne predzásobili 
v marci, takže neskôr čerpali z týchto zásob a na-
kupovali menej a iba základné tovary. Na tržby 
však mali omnoho zásadnejší vplyv regulácie vyda-
né hlavným hygienikom,“ povedal predseda Slo-
venskej aliancie moderného obchodu Martin Kraj-
čovič. Mnohí zákazníci však začali viac premýšľať 
aj nad cenou a nakupovali lacnejšie produkty.

Podľa Nielsenu po zavedení ochranných opatrení 
rástli tržby hypermarketov a supermarketov v ob-
dobí od 16. marca do 3. mája iba o 3 % a v dro-
gériách dokonca klesli o 1 %. Dáta za Veľkú noc 
sa s minulým rokom nedajú zodpovedne porovnať, 
pretože vlani boli sviatky v inom termíne. Obchod-
níci však hovoria, že sviatočné nákupy boli pozna-
čené pandémiou. Ľudia sa nemohli navštevovať, 
a teda zvyky ako oblievačka a šibačka vypadli. 
„Preto počas tohtoročnej Veľkej noci absolútne 
absentoval predaj veľkonočného sortimentu, ako 
čokoládových figúrok, ozdôb a ďalšieho tovaru 
spojeného s veľkonočnými sviatkami,“ vysvetľuje 
Pavol Mikušiak.

Fanfáry pre víťaza

Na jednej strane sa zákazníci vyhýbali kamenným 
predajniam zo strachu z nákazy, na druhej strane 
však dokázali prekonať strach z neznámeho. Ko-
ronakríza znamenala veľký skok pre internetový 
predaj potravín. Kým doposiaľ sa hovorilo, že slo-
venský trh je pre tento celosvetový trend malý 
a sprevádza ho príliš veľa bariér, aby sa pre neho 
zákazníci nadchli, aktuálna situácia to zmenila. Sieť 
Delia potraviny, ktorá prevádzkuje aj e-shop, hlá-
sila o službu veľký záujem. Britský reťazec Tesco, 
ktorý ponúka internetový predaj od roku 2012, 
nestíhal pokrývať dopyt, napríklad v Bratislave si 
nebolo možné objednať doručenie potravín ani tri 
týždne dopredu. Aj preto sa rozhodol rozšíriť služ-
bu do ďalších miest. Najnovšie ponúka službu aj 
v Poprade, Banskej Bystrici či v Trenčíne.

Záujem o online nakupovanie potravín sa zvýšil aj 
v sieti Klas, ktorá prijala nových zamestnancov 
a rozšírila kapacity. „Vďaka krízovej situácii sa zá-
kazníci viac naučili dôverovať online predaju potra-
vín, boli spokojní s ponúkanou službou a aj tí, čo 
sa predtým obávali takéhoto nákupu, vyskúšali ho 
a budú sa k nemu opätovne vracať. Získali sme 
určite veľkú základňu nových zákazníkov, ktorých 
sa budeme snažiť si udržať,“ konštatuje marketin-
gová manažérka Dominika Franeková. Dopĺňa, že 
zákazníkom takáto forma nákupov vyhovuje, 
a preto sa rozhodli ponúknuť im aj inú alternatívu, 
a to možnosť odberu objednaného nákupu tzv. 
drive in na každej z 13 predajní. „Zákazníkom tak 
umožníme ľahko vyzdvihnúť si pripravený nákup 
bez zbytočného čakania blízko miesta ich bydliska, 
kde sa zároveň nemusia obávať rizika nákazy či 
čakania v predajni. Tovar si môžu vyzdvihnúť po 
ceste z práce alebo kedykoľvek budú potrebovať,“ 
uvádza.

Možnosť objednať si nákup online a vyzdvihnúť ho 
v predajni ponúkajú i spotrebné družstvá Coop 
Jednota Žilina a Liptovský Mikuláš, ďalšie spotreb-
né družstvá sú v testovacej fáze. Spoločnosť Labaš 
prevádzkuje online obchod veľkoskladu už vyše 
deväť rokov, kde má viac ako dvetisíc stabilných 
odberateľov. Teraz chcú službu rozšíriť aj o bež-
ných zákazníkov. „Podľa dlhodobého plánu bude-
me online obchod spúšťať v lete,“ potvrdzuje vý-
konný riaditeľ spoločnosti Jaroslav Fotul.

Veľký záujem o nákup potravín online v čase krízy 
vytvoril priestor aj pre nových hráčov. Spoločnosť 
Lunys, ako jeden z najväčších veľkoobchodov, dis-
tribuovala ovocie a zeleniu do predajní, škôl i HO-
RECA segmentu. Keď sa hotely a reštaurácie po 
prepuknutí pandémie zavreli, operatívne využila 
logistickú sieť na zásobovanie domácností. Rozší-

rila sortiment o ďalšie potraviny i drogériu a e-shop 
sprístupnila bežným spotrebiteľom. A pri online 
predaji potravín chce ostať aj po skončení krízy. 
Trvanlivé potraviny pridal do ponuky aj predajca 
Mall.sk, Alza tak urobila v Česku a deklarovala zá-
ujem predávať trvanlivé potraviny aj na Slovensku.

Práve internetový predaj potravín môže byť jedným 
z trendov, ktoré ostanú v nákupnom správaní aj po 
skončení krízovej situácie. Mnohí spotrebitelia totiž 
prekonali počiatočné obavy, ktoré im doposiaľ za-
bránili využiť službu. Urobili si prvý nákup cez in-
ternet a zistili, že ovocie či pečivo im vie vybrať aj 
zamestnanec siete a že takýmto spôsobom vedia 
ušetriť čas, ktorý by strávili v predajni.

Budúcnosť bude iná

Viacerí obchodníci sa zhodujú, že situácia sa od 
veľkonočných sviatkov pomaly vracia do normálu. 
„Snáď mimo pečiva. Pokles predaja sladkého 
drobného pečiva sa vráti späť možno až po otvo-
rení škôl,“ myslí si Jaroslav Fotul. Branislav Lellák, 
vrchný riaditeľ obchodnej sekcie Coop Jednoty 
Slovensko, hovorí, že zákazníci sa už nezásobujú 
v takom veľkom množstve, ako počas marca 
a apríla, stále však platí, že namiesto častých náv-
štev obchodu uprednostňujú menej nákupov 
s väčším objemom tovaru. Zároveň však predpo-
kladajú, že spotrebitelia budú svoje nákupy po 
novom viac optimalizovať. „Budú premýšľať, ako 
nakupovať, znížia svoje výdavky na značkové vý-
robky a možno sa viac zamerajú na nákup produk-
tov z radu vlastných značiek, ktoré budú pre zá-
kazníkov cenovo dostupnejšie. V Coop Jednote 

Ľudia nakupujú 
menej, ale košíky 

sú väčšie.

„V situácii neistoty to hráme viac na 
istotu a uchyľujeme sa k osvedčeným 
voľbám.“

Dobrou voľbou v prípade, keď sa obávame, že nebudeme môcť ísť nakúpiť 
týždne či mesiace, sú trvanlivé potraviny. Rolu hrá aj fakt, že nákupy sa teraz 
snažíme čo najviac urýchliť, aby sme strávili v supermarkete čo najmenej času. 

Preto môže dochádzať k skratkovitému rozhodovaniu, ktoré je do veľkej miery ovplyvnené aj 
správaním iných. Najmä v situácii neistoty máme totiž tendenciu správať sa v súlade s väčšinou. 
To znamená, že keď vidíme v každom druhom košíku cestoviny a trvanlivé potraviny, je možné, 
že si ich naložíme tiež, aj keď sme to pôvodne neplánovali, pretože sa nám zdá, že keď to robí 
veľa ľudí, je to asi dobrý nápad.

Kristína Radová, behaviorálna konzultanka, Mindworx
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V holandskej družstevnej sieti pracuje už 17 rokov 
a od roku 2008 je jej generálnym riaditeľom. 
Aktuálne má tak na starosti vyše 300 predajní, 
z ktorých je približne polovica v rukách 
franšízantov. Sieť prevádzkuje aj internetový 
obchod a za posledné roky prešla 
mnohými zmenami, ktoré jej pomohli 
nakopnúť značku.
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STRETNUTIE

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Fred 
Bosch
generálny riaditeľ 
Coop Supermarkten 
Nederland
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H olandská sieť Coop začala 
písať svoju históriu v roku 
1891. Napriek bohatým 
skúsenostiam sa aj ona 

musela vyrovnávať s rýchlym rastom konku-
rencie na trhu. Podarilo sa jej to revitalizáciou 
i strategickými partnerstvami. Aj vďaka tomu 
sa zo „starého družstva“ stal moderný hráč, 
ktorý zväčšuje svoj podiel na trhu.

V posledných rokoch ste venovali mnoho 
úsilia, aby ste naštartovali „staré družstvo“. 
Ako sa vám darí?

Naša spoločnosť má za sebou dlhú históriu, ale cí-
tili sme, že ju musíme oživiť. Špeciálne v poslednej 
dekáde sa nám darí hrať stále dôležitejšiu úlohu na 
holandskom maloobchodnom trhu. Rozbehli sme 
viaceré partnerstvá, ktoré sa týkajú nákupu, dodá-
vateľského reťazca či technologických riešení. S iný-
mi sieťami zdieľame napríklad logistiku a distribúciu 
mrazených potravín. Aj vďaka tomu výrazne rastie-
me a zdvojnásobili sme svoj podiel na trhu.

Trvalo to desať rokov?

Nie je to len desať rokov. Niektoré inovácie sme 
spustili relatívne nedávno. Koncom minulého roka 
sme sa ako prvý reťazec v Holandsku zapojili do 
aplikácie Too good to go, ktorá bojuje proti plyt-
vaniu jedlom. Naopak iné kroky sme rozbehli pod-
statne skôr. S franšízantmi spolupracujeme už od 
začiatku milénia.

Ako vyzerali vaše predajne predtým a aké sú 
dnes?

Predajne vyzerali ako priemerné supermarkety. Zá-
kazníci vošli do oddelenia čerstvých produktov, za 
rohom boli trvanlivé potraviny. Pristúpili sme však 
k redizajnu, ktorý namiesto nakupovania dáva do 
popredia stravovanie a jeho jednotlivé momenty, 

ako raňajky, obedy či posedenie pri káve. V naj-
novších predajniach sme pridali malé kuchyne a va-
ríme. Ponuka sa líši podľa toho, aký je moment dňa. 
Kým kedysi sme používali modré a červené farby, 
dnes máme všetko oranžové. Všetko sme prefarbili, 
dokonca aj nákladné autá. Teraz nám zákazníci vra-
via, že máme dobré zásobovanie, pretože stále vidia 
naše nákladiaky. Pritom stačilo iba zmeniť farbu.

Takáto zmena si však musela vyžiadať veľké 
investície.

Stále hovorím, že nemusíme vlastniť, radšej inves-
tujme. Za posledné roky sme predali veľa majetku 
a okrem toho sme súčasťou franšízingového bizni-
su. Je veľa možností, ako získať peniaze. Vstúpili 
sme do nákupnej únie a, samozrejme, za investície 
nemusíte platiť okamžite. Treba platiť načas, ale dá 
sa to rozložiť.

Máte viac ako 300 predajní. Ide iba 
o supermarkety?

Áno, ale prevádzkujeme tri typy. Klasický super-
market, menší supermarket v susedstve na spôsob 
convenience a tiež mestský formát, ktorý poskytu-
je jednoduché a rýchle nakupovanie.

V súčasnosti všetci zdôrazňujú dôležitosť 
internetového predaja. Ako sa vám darí 
na tomto kanáli?

Vlani nám online predaj narástol dvojnásobne, ale 
stále je to relatívne malá časť biznisu. Tvorí iba dve 
percentá z našich celkových tržieb, ktoré sú 1‚5 
miliardy eur. Doposiaľ sme objednávky vybavovali 
z predajní, ale snažíme sa vytvoriť hub v centrál-
nom Holandsku, z ktorého by sme obsluhovali 
online a zefektívnili jeho fungovanie. A zároveň by 
sme tak mohli zákazníkom dať lepšie ponuky a ser-
vis. V obchodoch sme zaviedli službu klikni a vy-
zdvihni. Zákazníci ju majú radi. Veríme, že online 

aj offline kanál dokáže byť efektívny. Nemusíme 
vytvárať nové pick-up pointy, pretože už ich máme 
v 315 predajniach.

Ako sa vám podarilo rozbehnúť online predaj?

E-shop rastie odkedy sme predstavili novú apliká-
ciu. Odvtedy tvoria polovicu predajov na internete 
obyčajní zákazníci. Zvyšok sú kantíny, reštaurácie, 
kancelárie. Aplikácia má dokonca funkciu, vďaka 
ktorej si zákazník môže odfotiť banán a ten sa au-
tomaticky zapíše do nákupného zoznamu.

Ale keď si chcete kúpiť banán, zvyčajne ho 
nemáte a nemôžete ho odfotiť.

V takom prípade ho stále môžete vyťukať. Ale apli-
kácia, samozrejme, ponúka aj ďalšie funkcie, na-
príklad päťtisíc receptov.

Ako vyzerá váš typický zákazník?

Je ťažké ho definovať. Nakupujú u nás mladí i starí, 
rodiny s deťmi, ale aj slobodní ľudia. Ich návyky sa 
líšia aj podľa toho, z akej časti krajiny sú. Aktuálne 
sa snažíme ponúkať viac produktov podľa lokálnych 
stravovacích preferencií. Iné pivo sa pije na východe 
než na západe. Nesnažíme sa preto zložiť sortiment 
v predajniach na základe veku spotrebiteľov, ale na 
základe oblasti, v ktorej sa nachádzajú. Vďaka inter-
netovému predaju vieme presne, čo nakupujú. Tam 
im ponúkame aj mnohé doplnkové akcie.

... /...

Zdvojnásobili 
sme podiel 
na trhu.

Spojili sme sa 
s konkurenciou

V holandskej družstevnej sieti pracuje už 17 rokov 
a od roku 2008 je jej generálnym riaditeľom. 
Aktuálne má tak na starosti vyše 300 predajní, 
z ktorých je približne polovica v rukách 
franšízantov. Sieť prevádzkuje aj internetový 
obchod a za posledné roky prešla 
mnohými zmenami, ktoré jej pomohli 
nakopnúť značku.
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STRETNUTIE

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

generálny riaditeľ 
Coop Supermarkten 
Nederland



generálny riaditeľ Coop Supermarkten Nederland
Fred Bosch
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Aké?

Nadviazali sme spoluprácu s viacerými internetový-
mi predajcami, ako napríklad Zalando. Zákazníci sa 
prihlásia na našej stránke, cez ňu sa dostanú na 
Zalando a keď si tam niečo kúpia, formou poukáž-
ky dostanú zľavu, ktorú si môžu uplatniť v našich 
obchodoch. Ak zákazníci veľa nakupujú online, 
ako naša rodina, tak majú veľké výhody. Ja som 
mal vďaka týmto zľavám celý náš decembrový ná-
kup potravín zadarmo.

Zameriavate sa na ponuku lokálnych 
produktov?

Je ťažké určiť, čo je skutočne lokálne. Máme ho-
landskú hovädzinu, bravčovinu, hydinu, zeleninu, 
mliečne výrobky. Aj našich franšízantov povzbu-
dzujeme k tomu, aby mali na svojich pultoch lokál-
ne produkty. Ak máte vo svojom okolí dobrú pe-
káreň, mali by ste predávať jej výrobky.

Majú voľnú ruku v tom, čo vyberú 
do sortimentu?

Franšízanti áno, v našich obchodoch nakupujeme 
centrálne.

Aký podiel u vás tvoria privátne značky?

Podiel je asi 25 percent a naďalej rastie, ešte pred 
dekádou to bolo o polovicu menej. Máme prémio-
vé produkty, niektoré privátne značky zdieľame aj 
s inými obchodníkmi z nákupnej aliancie. Vždy ide 
o dobrú kvalitu za rozumnú cenu.

Sú pre vás diskonty silnou konkurenciou?

V Holandsku máme Aldi a Lidl. Minulý rok zvýšili 
počet predajní, ale napriek tomu ich trhový podiel 
klesol. Nie nejako zásadne, ale predsa. Lidl stagno-
val a Aldi poklesol. Aktuálne majú asi 16 percent. 
Naša sieť má podiel štyri percentá a celá naša ná-
kupná aliancia 27 percent. Musíme však veľa in-
vestovať, aby sme boli konkurencieschopní.

Aké dopady má aktuálny boj s koronavírusom 
Covid−19 na vaše podnikanie?

Od zavedenia karantény našou vládou evidujeme 
nárast obratu približne o 15 percent, online predaj 
potravín vzrástol zhruba o 350 percent. Tieto tržby 
sa samozrejme budú postupne znižovať, akonáhle 
dôjde k uvoľňovaniu prijatých opatrení a k čiastoč-
nému opätovnému naštartovaniu potravinárskeho 
priemyslu a ďalších odvetví. Ale očakávame, že 
vírus môže trvale podporiť náš online predaj.



Opatrenia, ktoré prijala 
holandská sieť Coop v súvislosti 
s pandémiou, nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

Čo mi 
v obchode 

chýba:

Zábava. 

Čo ma na 
nakupovaní 

nebaví:

Nemám rád nakupovanie, 
rád riadim spoločnosť. 
Ale keď už to musí byť, 
preferujem jednoduché 

convenience 
nakupovanie.

Môj obľúbený 
obchod:

Samozrejme Coop.

Ako najčastejšie 
nakupujem:

Online i offline. Doma 
nakupujeme na internete, 

ale chodíme aj do 
predajní.

Aký som zákazník:

Som veľmi lojálny k našej 
značke, ale napríklad pri 

autách to neplatí.



Zo Zväzu obchodu SR:
Budú v nedeľu obchody 
naďalej zatvorené?

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

Kontakt:

Zväz obchodu SR

Bajkalská 1496/25
827 18 Bratislava-Ružinov 

Tel.:   +421 258 233 224
+421 258 233 226

E-mail:  sekretariat@biznis.sk
gs@biznis.sk

www.biznis.sk

Európska legislatíva ohľadom 
 prevádzky v obchodoch v nedeľu

Legislatíva EÚ povoľuje každému člen-
skému štátu, aby ustanovil vlastnú po-
litiku ohľadom práce v nedeľu. Otázky 
pracovného času rieši Smernica o pra-
covnom čase, ktorá však výslovne usta-
novuje len to, že po šiestich pracovných 
dňoch musí byť pracovníkovi poskytnutý 
deň odpočinku. Európsky súdny dvor ne-
potvrdil, že týmto dňom musí byť  nedeľa. 
Európska komisia zasa uviedla, že „voľba 
voľného dňa v obchodoch zahŕňa histo-
rické, kultúrne, turistické, spoločenské 
a náboženské dôvody v rámci voľného 
rozhodnutia členského štátu“.

Krajiny EÚ, kde je nedeľný predaj 
výrazne obmedzený

Vo Francúzsku môžu byť obchody otvo-
rené najviac 12 nedieľ v roku, čo určujú 
obecné zastupiteľstvá. Obchody s potra-
vinami môžu byť otvorené v nedeľu do 
13.00.

V Grécku sa môže predávať v prvú ne-
deľu v čase výpredajov (spolu najviac 
4), 2 nedele pred Vianocami a 1 nedeľu 
pred Veľkou nocou. 

Miestne úrady v Holandsku môžu povo-
liť nedeľný predaj. 

V Luxembursku môže byť v nedeľu 
otvorené len v čase od 6.00 – 13.00, kým 
pekárne, mäsiarstva a kiosky môžu byť 
otvorené do 18.00. 

Na Malte môžu byť od roku 2017 otvo-
rené v nedeľu potravinárske predajne. 
Ostatné obchody musia zaplatiť popla-
tok 700 eur, ak chcú mať otvorené aj 
v  nedeľu. 

Počas koronakrízy boli obchody na Slovensku v nedeľu zatvorené, keďže 
tento deň v týždni bol vyhradený ako sanitárny. V spoločnosti sa však znovu 
objavila diskusia o tom, či ponechať predajne v nedeľu zatvorené alebo sa 
vrátiť ku stavu pred krízou. Ako majú predaj počas nedieľ vyriešený v iných 
štátoch Európskej únie? Žiadny štát síce  nezakázal nedeľný predaj úplne, 
ale existujú rozličné stupne obmedzení. 

Predaj v Nemecku počas nedieľ je regu-
lovaný v jednotlivých spolkových kraji    - 
nách, ale vo všeobecnosti môže byť otvo-
rené pred Vianocami a Veľkou nocou, 
pred prázdninami a po nich. Kvetinárstva 
a obchody v turistických oblastiach majú 
tiež výnimky. 

V Poľsku bol nedeľný predaj obmedzo-
vaný postupne počas ostatných 3 rokov. 
V r. 2020 môžu byť obchody otvorené 
počas 7 nedieľ. Výnimku majú kvetinár-
stva, obchody so suvenírmi, pekárne, 
cukrárne, kiosky, obchody v hoteloch, 
nemocniciach a na kultúrnych a športo-
vých podujatiach.

V Rakúsku sa niektoré výnimky týkajú 
pútnických miest, turistických regiónov 
(aj hlavného mesta Viedne), darčeky 
a sladkosti sa môžu predávať bez obme-
dzenia. 

V Španielsku sa uplatňujú regionálne 
rozdiely, ale obchody zväčša musia byť 
zatvorené minimálne 10 až 16 nedelí 
ročne (konkrétne okolnosti určujú obce, 
resp. autonómne spoločenstvá). Bez 
obmedzení môžu otvárať pekárne, kve-
tinárstva, novinové stánky a obchody 
s plochou menej ako 300 m2. 

Nedeľné obmedzenia predaja sa vo 
Veľkej Británii líšia v jednotlivých re-
giónoch. Vo všeobecnosti obchody s pre-
dajnou plochou nad 280 m2 môžu mať 
otvorené najviac 6 hodín v čase medzi 
10.00 a 18.00. Obchody s rozlohou do 
280 m2 môžu byť otvorené bez obme-
dzení. Výnimku majú poľnohospodárske 
obchody, ktoré predávajú svoje vlastné 
výrobky (vrátane predajcov rýb). 

Vo viacerých štátoch EÚ je dovolené, 
aby obchody boli otvorené aj v nedeľu 

v turisticky významných mestách a loka-
litách, ktoré zahŕňajú aj hlavné mestá. 
V Belgicku majú obchodníci povinnosť 
uzavrieť obchod jeden deň v týždni. Vo 
väčšine krajín sú otvorené lekárne a ob-
chody na čerpacích staniciach, železnič-
ných staniciach a na letiskách.

Členské štáty EÚ bez výrazných 
 obmedzení v nedeľu

V Bulharsku, Česku, Dánsku, Estónsku, 
Fínsku, Chorvátsku, Írsku, Litovsku, Lo-
tyšsku, Maďarsku, Portugalsku, Rumun-
sku, Slovinsku (zamestnanec však môže 
odpracovať najviac dve nedele mesačne, 
ale nie viac ako 15 nedieľ za rok), Švéd-
sku a Taliansku, môžu byť obchody otvo-
rené bez obmedzení. 

generálny riaditeľ Coop Supermarkten Nederland
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Aké?

Nadviazali sme spoluprácu s viacerými internetový-
mi predajcami, ako napríklad Zalando. Zákazníci sa 
prihlásia na našej stránke, cez ňu sa dostanú na 
Zalando a keď si tam niečo kúpia, formou poukáž-
ky dostanú zľavu, ktorú si môžu uplatniť v našich 
obchodoch. Ak zákazníci veľa nakupujú online, 
ako naša rodina, tak majú veľké výhody. Ja som 
mal vďaka týmto zľavám celý náš decembrový ná-
kup potravín zadarmo.

Zameriavate sa na ponuku lokálnych 
produktov?

Je ťažké určiť, čo je skutočne lokálne. Máme ho-
landskú hovädzinu, bravčovinu, hydinu, zeleninu, 
mliečne výrobky. Aj našich franšízantov povzbu-
dzujeme k tomu, aby mali na svojich pultoch lokál-
ne produkty. Ak máte vo svojom okolí dobrú pe-
káreň, mali by ste predávať jej výrobky.

Majú voľnú ruku v tom, čo vyberú 
do sortimentu?

Franšízanti áno, v našich obchodoch nakupujeme 
centrálne.

Aký podiel u vás tvoria privátne značky?

Podiel je asi 25 percent a naďalej rastie, ešte pred 
dekádou to bolo o polovicu menej. Máme prémio-
vé produkty, niektoré privátne značky zdieľame aj 
s inými obchodníkmi z nákupnej aliancie. Vždy ide 
o dobrú kvalitu za rozumnú cenu.

Sú pre vás diskonty silnou konkurenciou?

V Holandsku máme Aldi a Lidl. Minulý rok zvýšili 
počet predajní, ale napriek tomu ich trhový podiel 
klesol. Nie nejako zásadne, ale predsa. Lidl stagno-
val a Aldi poklesol. Aktuálne majú asi 16 percent. 
Naša sieť má podiel štyri percentá a celá naša ná-
kupná aliancia 27 percent. Musíme však veľa in-
vestovať, aby sme boli konkurencieschopní.

Aké dopady má aktuálny boj s koronavírusom 
Covid−19 na vaše podnikanie?

Od zavedenia karantény našou vládou evidujeme 
nárast obratu približne o 15 percent, online predaj 
potravín vzrástol zhruba o 350 percent. Tieto tržby 
sa samozrejme budú postupne znižovať, akonáhle 
dôjde k uvoľňovaniu prijatých opatrení a k čiastoč-
nému opätovnému naštartovaniu potravinárskeho 
priemyslu a ďalších odvetví. Ale očakávame, že 
vírus môže trvale podporiť náš online predaj.



Opatrenia, ktoré prijala 
holandská sieť Coop v súvislosti 
s pandémiou, nájdete 
na www.tovarapredaj.sk

Čo mi 
v obchode 

chýba:

Zábava. 

Čo ma na 
nakupovaní 

nebaví:

Nemám rád nakupovanie, 
rád riadim spoločnosť. 
Ale keď už to musí byť, 
preferujem jednoduché 

convenience 
nakupovanie.

Môj obľúbený 
obchod:

Samozrejme Coop.

Ako najčastejšie 
nakupujem:

Online i offline. Doma 
nakupujeme na internete, 

ale chodíme aj do 
predajní.

Aký som zákazník:

Som veľmi lojálny k našej 
značke, ale napríklad pri 

autách to neplatí.
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Boli zverejnení víťazi
programu Voľba spotrebiteľov – 
Najlepšia novinka 2020. 
Sprostredkovali sme vám 
ich cez LinkedIn 18. mája.

Ste na LinkedIn a náš profil nesledujete? 
Staňte sa ďalším sledujúcim užívaťelom stránky 
Tovar&Predaj na www.linkedin.com.

Ide to 
jednoducho aj 

z mobilu!

V apríli sa uskutočnila prvá virtuálna konferencia asociácie POPAI CE. Program 
ponúkol prezentáciu výsledkov nového výskumu Digitálna komunikácia v mieste 
predaja, ktorý sa zaoberal súčasným a budúcim využitím digitálnych technológií 
v retaile. Prezentácie na konkrétnych prípadoch ukázali, že digitálne technológie 

nie sú hudba blízkej budúcnosti, ale aktuálny stav.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

A ká je znalosť digitálnych tech-
nológií na trhu? Aké nástroje 
digitálnej in-store komunikácie 
sa využívajú a prečo? Aké ba-
riéry bránia širšiemu využitiu 

digitálnych nástrojov? Týmito a ďalšími otázkami 
sa zaoberal výskum asociácie POPAI CE a spoloč-
nosti Nielsen. Povedomie o digitálnych riešeniach 
nie je v Česku príliš vysoké. Prieskumu sa zúčast-
nili profesionáli z firiem, ktoré už majú skúsenosť 
s použitím digitálnych in-store nástrojov a majú 
pomerne dobrý prehľad o rôznych druhoch digi-
tálnych technológií a nástrojov, ako sú napríklad 
LCD obrazovky, bezdrôtová technológia Blue-
tooth, mobilné zariadenia, QR kódy, klientske wi-
fi, tablety, digitálne projekcie na podlahu alebo na 
stenu a ďalšie. Títo respondenti sú si vedomí, že 
práve digitálna technológia a komunikácia má zá-

kazníkovi spríjemniť nákupný zážitok a pomôcť 
pri výbere. Zároveň však zdôraznili, že digitál-

ne technológie sa plošne na komunikáciu 
ešte nevyužívajú.

Sme na 
začiatku

Hlavným dôvodom vy-
užitia digitálnej ko-
munikácie je jej flexi-
bilita a efektivita, 
ktorá následne šetrí 
náklady. Responden-
ti prieskumu uviedli, 

že doba i spotrebitelia 
si ju žiadajú čím ďalej 

viac. Pokiaľ firma či značka 
chce byť úspešná, bude musieť 

skôr či neskôr nejakú formu digitálnej 
komunikácie implementovať. Medzi dôvody, 

ktoré bránia spoločnostiam viac využívať digitálne 
technológie, je predovšetkým úroveň technológií 
a ich používanie (kompatibilita, technické nároky 
riešení pre predajňu atď.), s tým sú spojené do-
stupné informácie o praktickom využití a výške 
investície do takého riešenia.

Digitalizácia
      nie je budúcnosť, 

     ale súčasnosť
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ponúkol prezentáciu výsledkov nového výskumu Digitálna komunikácia v mieste 
predaja, ktorý sa zaoberal súčasným a budúcim využitím digitálnych technológií 
v retaile. Prezentácie na konkrétnych prípadoch ukázali, že digitálne technológie 

nie sú hudba blízkej budúcnosti, ale aktuálny stav.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

A ká je znalosť digitálnych tech-
nológií na trhu? Aké nástroje 
digitálnej in-store komunikácie 
sa využívajú a prečo? Aké ba-
riéry bránia širšiemu využitiu 

digitálnych nástrojov? Týmito a ďalšími otázkami 
sa zaoberal výskum asociácie POPAI CE a spoloč-
nosti Nielsen. Povedomie o digitálnych riešeniach 
nie je v Česku príliš vysoké. Prieskumu sa zúčast-
nili profesionáli z firiem, ktoré už majú skúsenosť 
s použitím digitálnych in-store nástrojov a majú 
pomerne dobrý prehľad o rôznych druhoch digi-
tálnych technológií a nástrojov, ako sú napríklad 
LCD obrazovky, bezdrôtová technológia Blue-
tooth, mobilné zariadenia, QR kódy, klientske wi-
fi, tablety, digitálne projekcie na podlahu alebo na 
stenu a ďalšie. Títo respondenti sú si vedomí, že 
práve digitálna technológia a komunikácia má zá-

kazníkovi spríjemniť nákupný zážitok a pomôcť 
pri výbere. Zároveň však zdôraznili, že digitál-

ne technológie sa plošne na komunikáciu 
ešte nevyužívajú.

Sme na 
začiatku

Hlavným dôvodom vy-
užitia digitálnej ko-
munikácie je jej flexi-
bilita a efektivita, 
ktorá následne šetrí 
náklady. Responden-
ti prieskumu uviedli, 

že doba i spotrebitelia 
si ju žiadajú čím ďalej 

viac. Pokiaľ firma či značka 
chce byť úspešná, bude musieť 

skôr či neskôr nejakú formu digitálnej 
komunikácie implementovať. Medzi dôvody, 

ktoré bránia spoločnostiam viac využívať digitálne 
technológie, je predovšetkým úroveň technológií 
a ich používanie (kompatibilita, technické nároky 
riešení pre predajňu atď.), s tým sú spojené do-
stupné informácie o praktickom využití a výške 
investície do takého riešenia.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Boli zverejnení víťazi
programu Voľba spotrebiteľov – 
Najlepšia novinka 2020. 
Sprostredkovali sme vám 
ich cez LinkedIn 18. mája.

Ste na LinkedIn a náš profil nesledujete? 
Staňte sa ďalším sledujúcim užívaťelom stránky 
Tovar&Predaj na www.linkedin.com.

Ide to 
jednoducho aj 

z mobilu!

inzercia

„Z hľadiska využitia digitálnych technológií v mies-
te predaja sme stále na začiatku. Hlavnou príčinou 
je technická náročnosť, ktorá je spojená s prepo-
jením systému používaných vo firmách a systé-
mom inštalovaným v mieste predaja. Často sa 
stáva, že predajcovia ponúkajú hardvér a zákazní-
ci si potom po vlastnej osi riešia softvér, kreativitu, 
čo celý proces implementácie komplikuje, pretože 
potrebujú poradenstvo, ktoré by im pomohlo sa 
v tom viac vyznať. A to i v prípade, aby sa na zák-
lade vstupných informácií dozvedeli, či majú do 
digitalizácie investovať a čo im to prinesie,“ hovo-
rí Andrea Vozníková, CMI & shopper leader ČR/SR 
spoločnosti Nielsen.

Na budúce použitie digitálnych technológií je tak 
podľa profesionálov v odbore kľúčová edukácia na 
všetkých úrovniach, a to vrátane prípadových štú-
dií, teda reálnych príkladov, kde je vidieť ROI (ná-
vratnosť investície). Tie potom môžu pomôcť vo 
firme v rámci presvedčovacieho procesu. A v ne-
poslednom rade je to proaktivita a schopnosť 
komplexnej ponuky vrátane komunikačnej straté-
gie a kreativity od dodávateľov digitálnych realizá-
cií. V budúcnosti teda bude nutná synergia medzi 
agentúrami ponúkajúcimi tieto služby, ktoré by sa 
mali v ponukách dopĺňať. V tom môže pomôcť 
sekcia Digitálnej komunikácie POPAI, ktorá dokáže 
tieto agentúry prepojiť. „Medzi ďalšími zdrojmi 
môžu byť užitočné nielen rôzne webináre venujú-
ce sa digitálnej komunikácii v in-store, ale tiež we-
bové stránky dodávateľov, ktorí na konkrétnych 
prípadoch ukazujú riešenia, a to vrátane čísel in-
formujúcich o vplyve,“ dodáva Andrea Vozníková. 
Aktivita, samozrejme, musí najprv prísť od dodá-
vateľov – čo ponúkajú, prečo to funguje a pod. 
Medzi riešenia s najväčším potenciálom v budúc-
nosti prieskum zaradil atypické displeje, mobilné 
aplikácie a robotizovaných predajných asistentov.

Trendom číslo jeden 
je „go green“

Možnosti konkrétnych digitálnych riešení v praxi 
a inšpirácie v in-store predstavila Kamila Krulicho-
vá, key account & project manažérka spoločnosti 
Dex, ktorá potvrdila, že zákazníci vyžadujú kom-
pletné smart riešenia. Retailovým trendom číslo 

jedna je „go green“. Digitál musí byť ekologický, 
šetriť papier, byť ekonomický a tak šetriť náklady 
na dopravu, distribúciu či výrobu dekorácií. „Dô-
ležité je zamerať sa na zážitkový retail, teda vziať 
do úvahy, že zákazníci radi investujú do zážitkov 
a zábavy, ale už menej do produktov,“ prezrádza 
Kamila Krulichová. Pekne sa toho ujala napríklad 
IKEA, ktorá umožnila zákazníkom prespať v ob-
chodnom dome, aby si každý cez noc mohol do-
konale zažiť a vybrať matrac, vankúš atď.

Druhým príkladom je akcia firmy New Balance. Tá 
sprostredkovala zákazníkom výrobu vlastného 
páru obuvi a nechala im voľnú roku pri personali-
zácii. „Nám sa podarilo tieto aktuálne trendy za-
komponovať do lekárne v obchodnom centre 
West field Chodov. Inštalovali sme tam displeje 
i interaktívne riešenia umožňujúce zobraziť detail-
né informácie o produktoch, ktoré zákazník berie 
do ruky,“ dodáva. Toto riešenie poskytuje spätnú 
väzbu o tom, koľkokrát niekto nejaký produkt chy-
til, v akom čase – teda dokonalý marketingový 
nástroj, ktorý sleduje správanie spotrebiteľov, ich 
záujem i preferencie pri nakupovaní. Potom pri 
pokladni na základe zákazníckej registrácie k ak-
tuálne kupovanému produktu odporučia spotrebi-
teľom ďalšie súvisiace produkty – na základe tzv. 
cross-selling.

Digitál sa dotkol predajní Vodafone. Nový koncept 
v spolupráci s agentúrou Wellen inšpirovaný aktu-
álnymi trendmi v retaile možno vidieť v OC Letňa-
ny. Ide o nápaditý kreatívny koncept, prémiový 
dizajn a funkčné riešenie v súlade s princípmi udr-
žateľnosti; predajňa prešla kompletnou digitalizá-
ciou a ponúka i lokálne a interaktívne prvky. Mo-
derné technológie sa uplatnili už pri samotnom 
vývoji návrhu. „Vodafonu sme predkladali návrhy 
na konzultáciu prostredníctvom virtuálnej reality, 
konkrétne riešenie Virtuplex. Skúšobná predajňa 
Vodafone patrí v Českej republike k prvým, ktoré 
uplatňujú princíp kombinácie troch svetov – phy-
sical, human a digital,“ uvádza Petr Šimek, výkon-

ný riaditeľ spoločnosti Wellen. Vodafone sa dlho-
dobo zameriava na celé spektrum riešení, mnoho 
z nich súvisí s domácnosťou. Wellen preto netvoril 
len predajňu, ale útulný domov. Predajné zóny pre-
menil na tematické izby, v ktorých prezentuje jed-
notlivé kategórie ponuky operátora. Tlačové plo-
chy nahradili digitálne nosiče a papierové cenovky 
nahradila digitálna verzia. Nosiče fungujú na vzdia-
lenú správu a do konceptu sú zakomponované 
interaktívne prvky, napríklad senzor, ktorý pri pri-
blížení zákazníka mení prezentovaný obsah.

Miesto predaja pripraví 
virtuálna realita

Virtuálna realita je vhodným „partnerom“ prípravy 
ideálneho zážitku pre zákazníkov v mieste predaja. 
„Dokazuje, ako už nejakú dobu pomáha retailu, 
napríklad s návrhom predajnej plochy. Je to aj prí-
klad predajne Vodafone, ktorú sme vo virtuálnom 
priestore ‚budovali‘ od jesene a vo februári začala 
fungovať v realite tak, ako bola navrhnutá,“ tvrdí 
Pavel Novák, zakladateľ Virtuplexu. Realizácia spo-
číva v tom, že tím pripraví koncept, ktorý sa pre-
nesie do virtuálneho priestoru. Ako vstupné dáta 
môžu slúžiť nákresy, pôdorysy či skutočný model. 
Následne do Virtuplexu vstúpi realizační tím a po-
mocou 3D okuliarov si overí, či návrh spĺňa to, čo 
od neho očakávajú.

„V našom priestore je na 600 metroch štvorcových 
k dispozícii plocha vybavená senzormi. V nej môže 
kooperovať až sedem osôb. Tie sa oblečú do špe-
ciálneho technologického set-upu a bez akéhokoľ-
vek obmedzenia sa začnú pohybovať v budúcom 
priestore virtuálne,“ konkretizuje Pavel Novák. 
Ďalší účastníci sa môžu do priestoru prihlásiť vzdia-
lene cez internet (pre ľudí s okuliarmi sa v priesto-
re zobrazia na obrazovke) a podieľať na návrhu. 
Tým možno ušetriť niekoľko mesiacov času pri 
výrobe interiéru a jeho prestavovaní, posúvaní 
a pod. Je tak možné napríklad overiť i to, akým 
spôsobom priestor pôsobí na človeka, ktorý má 
dva metre, a akým na dieťa. V neposlednom rade 
sa šetria financie a dáva všetkým možnosť ukázať 
priestory niekomu, kto nemá predstavivosť. 

Nový normál 
je digitál.
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Boli zverejnení víťazi
programu Voľba spotrebiteľov – 
Najlepšia novinka 2020. 
Sprostredkovali sme vám 
ich cez LinkedIn 18. mája.

Ste na LinkedIn a náš profil nesledujete? 
Staňte sa ďalším sledujúcim užívaťelom stránky 
Tovar&Predaj na www.linkedin.com.

Ide to 
jednoducho aj 

z mobilu!

V apríli sa uskutočnila prvá virtuálna konferencia asociácie POPAI CE. Program 
ponúkol prezentáciu výsledkov nového výskumu Digitálna komunikácia v mieste 
predaja, ktorý sa zaoberal súčasným a budúcim využitím digitálnych technológií 
v retaile. Prezentácie na konkrétnych prípadoch ukázali, že digitálne technológie 

nie sú hudba blízkej budúcnosti, ale aktuálny stav.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

A ká je znalosť digitálnych tech-
nológií na trhu? Aké nástroje 
digitálnej in-store komunikácie 
sa využívajú a prečo? Aké ba-
riéry bránia širšiemu využitiu 

digitálnych nástrojov? Týmito a ďalšími otázkami 
sa zaoberal výskum asociácie POPAI CE a spoloč-
nosti Nielsen. Povedomie o digitálnych riešeniach 
nie je v Česku príliš vysoké. Prieskumu sa zúčast-
nili profesionáli z firiem, ktoré už majú skúsenosť 
s použitím digitálnych in-store nástrojov a majú 
pomerne dobrý prehľad o rôznych druhoch digi-
tálnych technológií a nástrojov, ako sú napríklad 
LCD obrazovky, bezdrôtová technológia Blue-
tooth, mobilné zariadenia, QR kódy, klientske wi-
fi, tablety, digitálne projekcie na podlahu alebo na 
stenu a ďalšie. Títo respondenti sú si vedomí, že 
práve digitálna technológia a komunikácia má zá-

kazníkovi spríjemniť nákupný zážitok a pomôcť 
pri výbere. Zároveň však zdôraznili, že digitál-

ne technológie sa plošne na komunikáciu 
ešte nevyužívajú.

Sme na 
začiatku

Hlavným dôvodom vy-
užitia digitálnej ko-
munikácie je jej flexi-
bilita a efektivita, 
ktorá následne šetrí 
náklady. Responden-
ti prieskumu uviedli, 

že doba i spotrebitelia 
si ju žiadajú čím ďalej 

viac. Pokiaľ firma či značka 
chce byť úspešná, bude musieť 

skôr či neskôr nejakú formu digitálnej 
komunikácie implementovať. Medzi dôvody, 

ktoré bránia spoločnostiam viac využívať digitálne 
technológie, je predovšetkým úroveň technológií 
a ich používanie (kompatibilita, technické nároky 
riešení pre predajňu atď.), s tým sú spojené do-
stupné informácie o praktickom využití a výške 
investície do takého riešenia.

Digitalizácia
      nie je budúcnosť, 

     ale súčasnosť



CATSCAN
V tomto vydaní:

DOMINUJÚ 
 ZNAČKOVÉ 
NÁPOJE

CS #1
Hovorí sa, že keď Arab 
vykope na záhrade jamu, 
nájde ropu, keď vykope 
jamu Slovák, nájde 
prameň kvalitnej vody. 
Ohromné zásoby rôznych 

druhov minerálnej či pramenitej vody 
spôsobujú na jednej strane široký 
výber domácich značiek, na druhej 

strane úctyhodné čísla spotreby balených vôd. Zákazníci na 
Slovensku majú vyberané chute. Na rozdiel od iného 

sortimentu pri nealkoholických nápojoch nejdú 
primárne po cene, ale skôr po značke.

Nealkoholické nápoje podľa predaného objemu

 Minerálne/pramenité vody 58‚7 %

Malinovky 29 %

Džúsy 7‚4 %

 Energetické nápoje 2‚6 %

Ľadové čaje 2‚3 %

2 eura

Zdroj: Nielsen, 03/19 – 02/20

CS #1 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #2 PIVO
CS #2 ZMRZLINY
CS #4 OPAĽOVACIA KOZMETIKA

V
iac ako milión eur den-
ne minuli zákazníci za 
posledných 12 mesia-
cov v obchodoch len na 
nákup nealkoholických 

nápojov. Vyjadrené v absolútnych číslach, 
každý obyvateľ Slovenska si za uplynulý 
rok z obchodu odniesol okolo 144 litrov 
nealka. Podľa spoločnosti Nielsen sa totiž 
od vlaňajšieho marca do tohtoročného 
februára predalo viac ako 782 miliónov 
litrov nealkoholických nápojov, čo predsta-
vuje medziročný pokles o 3 %. Tržby však 
narástli o 2 % a dosiahli 376‚5 milióna eur. 
To znamená, že aj v segmente nealkoholic-
kých nápojov rastie dopyt po prémiovejších 
produktoch.

Najväčšiu časť nákupov, a to až 59 % obje-
mu, tvoria minerálne, stolové/pramenité 
a dojčenské vody. „Ich celkový objem predaja 
za minulý rok bol takmer na úrovni 460 milió-
nov litrov a Slováci na tieto vody minuli nece-
lých 150 miliónov eur. Z hľadiska preferencií 

platí, že viac ako polovicu nákupov tvoria hlavne 
minerálne vody, nasledujú stolové vody a ma-
lým segmentom sú dojčenské vody, ktoré ako 
jediné v poslednom roku rástli v objeme,“ vy-
svetľuje konzultantka spoločnosti Nielsen Lucia 
Dargajová.

Dáta Nielsenu ukazujú, že ľudia na Slovensku 
preferujú jemne perlivé vody, v tesnom závese sú 
perlivé a následne neperlivé vody. Z pohľadu prí-
chutí aj naďalej platí, že až tri štvrtiny z objemu 
nákupov tvoria neochutené vody. Pri výbere 
ochutených prevládajú príchute pomaranč, cit-
rón a jahoda, ktorým sa darilo aj v minulom roku.

Kategória je pre každého obchodníka, nielen 
s potravinami, dôležitá. Ponuka nealkoholických 
nápojov totiž spravidla nie je výnimkou ani 
v drogériách, hobymarketoch, športových ob-
chodoch a podobne. „Aspoň jedenkrát si v sle-
dovanom období zakúpila niektorý z nealkoho-
lických nápojov každá slovenská domácnosť,“ 
hovorí Veronika Némethová, konzultantka 
Spotrebiteľského panelu GfK, ktorý skúmal 

DOMINUJÚ 
 ZNAČKOVÉ 
NÁPOJE

CS #

strane úctyhodné čísla spotreby balených vôd. Zákazníci na 
Slovensku majú vyberané chute. Na rozdiel od iného 

sortimentu pri nealkoholických nápojoch nejdú 
primárne po cene, ale skôr po značke.

Nealkoholické nápoje podľa predaného objemu

 Minerálne/pramenité vody 

 Energetické nápoje 

V
nápojov. Vyjadrené v absolútnych číslach, 
každý obyvateľ Slovenska si za uplynulý 
rok z obchodu odniesol okolo 144 litrov 
nealka. Podľa spoločnosti Nielsen sa totiž 
od vlaňajšieho marca do tohtoročného 
februára predalo viac ako 782 miliónov 
litrov nealkoholických nápojov, čo predsta-
vuje medziročný pokles o 3 %. Tržby však 
narástli o 2 % a dosiahli 376‚5 milióna eur. 
To znamená, že aj v segmente nealkoholic-
kých nápojov rastie dopyt po prémiovejších 
produktoch.

Najväčšiu časť nákupov, a to až 59 % obje-
mu, tvoria minerálne, stolové/pramenité 
a dojčenské vody. „Ich celkový objem predaja 
za minulý rok bol takmer na úrovni 460 milió-
nov litrov a Slováci na tieto vody minuli nece-
lých 150 miliónov eur. Z hľadiska preferencií 

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

správanie zákazníkov od apríla 2019 do marca 
2020. Viac ako polovicu nakúpeného objemu 
nealkoholických nápojov tvorili balené vody, 
teda minerálne a stolové vody, ktoré nakupuje 
až 96 % domácností. Obľúbené sú aj sýtené 
nealkoholické nápoje a džúsy, ktoré nakupuje 
90 % domácností.

Vegánske džúsy

Ako sa na spotrebe a vývoji čísel prejaví pandé-
mia nového koronavírusu, sa v týchto dňoch dá 
predpovedať len s námahou. Výrobcovia neal-
koholických nápojov pocítili výpadky spotreby 
v segmente HORECA, kde sa spravidla spotre-
bujú drahšie a prémiovejšie produkty. V malo-
obchode sa síce dopyt po nealkoholických ná-
pojoch zákonite zvýšil, no či postačí na vykrytie 
strát z iných oblastí, je zatiaľ ťažké hovoriť.

„McCarter zaznamenáva pokles tržieb najmä 
pri produktoch predávaných v rôznych bufe-
toch, na pumpách, v jedálňach alebo rôznych 
menších prevádzkach, keďže väčšina týchto 
podnikov bola ešte donedávna zatvorená. Rast 
sme zaznamenali pri produktoch, ako sú naše 
čerstvé šťavy (napríklad jablko a zázvor alebo 
malina a cvikla), vitamínové vody (špecificky 
boost a antiox), a najmä rastlinné alternatívy 
k mliekam,“ hovorí Milan Pašmík, predseda 
predstavenstva firmy McCarter.

Nepredvídateľné správanie zákazníkov v uply-
nulých týždňoch popisuje aj Karol Ponesz, regi-
onálny manažér pre Slovensko spoločnosti Mat-
toni 1873. Najmä na začiatku koronakrízy 
zaznamenali zvýšený dopyt po svojich výrob-
koch, ktorý súvisel s neistotou a predzásobením 
sa ľudí. „Na konci apríla sme už začali pozorovať 
postupný pokles spotreby, ktorá spadla dokon-
ca pod minuloročnú úroveň. Spôsobené je to ... /...

zmenou spotrebiteľského správania, keď ľudia 
nakupujú vo väčšom, no menej často,“ uvádza 
Karol Ponesz.

Veľmi dobré čísla spôsobené pandémiou ocho-
renia Covid−19 zaregistrovala spoločnosť Tee-
kanne, ktorá má vo svojom portfóliu primárne 
čaje. Na trh uviedla aj nealkoholický nesýtený 
nápoj na základe ovocného čaju. „Koronakríza 
sa prejavila zásadne zvýšeným dopytom po na-
šich produktoch už koncom februára a ďalej 
pokračuje. Zákazníci vnímajú čaj ako zdravý, 
prírodný produkt, špeciálne bylinné a zelené 
čaje. Zásadný prepad však registrujeme v HORE-
CA segmente,“ brzdí optimizmus obchodný 
manažér Teekanne Robert Bárta.

inzercia
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preferujú jemne perlivé vody, v tesnom závese sú 
perlivé a následne neperlivé vody. Z pohľadu prí-
chutí aj naďalej platí, že až tri štvrtiny z objemu 
nákupov tvoria neochutené vody. Pri výbere 
ochutených prevládajú príchute pomaranč, cit-
rón a jahoda, ktorým sa darilo aj v minulom roku.

Kategória je pre každého obchodníka, nielen 
s potravinami, dôležitá. Ponuka nealkoholických 
nápojov totiž spravidla nie je výnimkou ani 
v drogériách, hobymarketoch, športových ob-
chodoch a podobne. „Aspoň jedenkrát si v sle-
dovanom období zakúpila niektorý z nealkoho-
lických nápojov každá slovenská domácnosť,“ 
hovorí Veronika Némethová, konzultantka 
Spotrebiteľského panelu GfK, ktorý skúmal 

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk
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CATSCAN
V tomto vydaní:

Práve spotrebiteľské správanie, ktoré zaregistro-
vala firma Teekanne, naznačuje aj dlhodobejšie 
trendy, ktoré si všímajú aj ostatní veľkí produ-
centi. Zákazníci si čoraz častejšie žiadajú zdravé 
produkty, ktoré sú bez pridaných sladidiel a radi 
experimentujú s novými príchuťami. Do popre-
dia sa dostáva aj lokálnosť produktu, jeho prí-
beh, ale aj dôraz na najnovšie trendy, ako sú 
napríklad vegánske výrobky v bio kvalite.

„Sme si vedomí nových stravovacích trendov 
a zvýšeného záujmu zákazníkov o zloženie po-
travín, ktoré si dávajú do košíka. Všetky naše 
produkty sú vyrábané bez umelých farbív a kon-
zervantov. Sú taktiež vegánske, ktoré často 
oslovujú aj túto čoraz väčšiu skupinu ľudí. Na-
príklad naša levanduľová limonáda je vyrobená 
výlučne z výťažkov rastlín a bylín bez pridaného 
cukru,“ hovorí Simona Slobodová, konateľka 
spoločnosti Levanduland.

Rovnaké trendy, predovšetkým dopyt po znižo-
vaní množstva cukru, si všímajú aj ostatní výrob-
covia nealkoholických nápojov. „Zaznamenáva-
me najmä vyšší záujem o vegánske výrobky 
a výrobky bez pridania cukru. Na tento trend 
sme už reagovali, keďže väčšina našich produk-
tov je bez pridania cukru - sú sladené inulínom, 
teda extraktom z koreňa čakanky,“ hovorí Mi-
lan Pašmík. Práve tieto trendy budú určovať aj 
to, aké novinky sa na trhu objavia v najbližšej 
budúcnosti.

V kurze sú experimenty

Pramenité a minerálne vody tvoria viac ako po-
lovicu predaných nealkoholických nápojov. Spo-
ločnosť Kofola sa rozhodla v tomto segmente 
posilniť. V polovici apríla jej do portfólia pribud-
li značky Karlovarská Korunní a Ondrášovka, čo 
znamená predovšetkým posilnenie v oblasti mi-
nerálnych vôd. „Obe nové značky majú bohatú 
históriu a dopĺňajú aktuálne portfólio postavené 
hlavne na tradičných značkách. Obohatením 
pre Kofolu je Šaratica, výťažok z prírodného lie-
čivého zdroja, ktorý Kofole otvorí cestu do le-
kární,“ uvádza sa v tlačovej správe spoločnosti.

Spoločnosť Mattoni 1873 sa rozhodla posilniť 
svoju ponuku minerálnych vôd o nové príchute. 
„Pripravujeme nové príchute značky Mattoni. 
Multi, ktorá bude kombinovať chuť tropického 
ovocia a jemne perlivej minerálnej vody a Black, 
ktorá prináša mix čierneho ovocia, ríbezlí, černíc 
a čučoriedok opäť s jemne perlivou minerálkou 
Mattoni. Pre gastro segment sme tradične pri-
pravili limitovanú edíciu, tentoraz to bude neal-
ko verzia populárneho kokteilu Daiquiri s man-
govou príchuťou,“ hovorí Karol Ponesz.

Firmy sa museli vysporiadať s novou situáciou na 
trhu, ktorú spôsobila koronakríza, čo v praxi 
znamená, že sa niektoré rozhodli zabrzdiť svoje 
rozvojové plány. Napríklad spoločnosť McCarter 
má pripravené tri nové druhy produktov v ob-
lasti rastlinných alternatív, no ich uvedenie na 
trh musí posunúť na neskorší termín. Podobne 
uvažujú aj v spoločnosti Levanduland. „Naplno 
sa venujeme výrobe limonády a jej uvedeniu na 
trh, avšak aktuálna kríza neposkytuje veľký 
priestor na zalistovanie noviniek. Reťazce teraz 
investujú svoju energiu do iných záležitostí, pri-
oritou sú základné potraviny,“ vysvetľuje Simo-
na Slobodová.

Fľaše sú ľahšie
Obaly nealkoholických nápojov ovplyvňuje 
viacero trendov. Európska stratégia pre 
plasty hovorí, že do 2030 by mali byť všetky 
plastové obaly recyklovateľné. Aj samotné 
spoločnosti sa prihlásili k záväzkom udrža-
teľnosti. Okrem toho sa zaoberajú dizaj-
nom obalu a budovaním značky, orientujú 
sa na preferencie spotrebiteľov. V súčas-
nosti do trendu vstúpil nový faktor a tým je 
mimoriadna situácia spôsobená celosveto-
vou pandémiou. Hlavné smery v balení zhr-
nula organizácia zodpovednosti výrobcov 
Natur-Pack:

• Viacerí výrobcovia nealkoholických nápo-
jov prešli zmenami v oblasti dizajnu výrob-
kov k ľahšie recyklovateľným. Zmenili 
napríklad farbu fliaš, ktorá má vplyv na 
recykláciu.

• Pri recyklácii zohráva úlohu aj etiketa. Je 
jednoduchšie zrecyklovať PET fľašu s PP 
alebo papierovou etiketou, ako PVC etike-
tou, prípadne celým PVC obalom, ktorým 
je fľaša potiahnutá. Pre výrobcov je síce 
náklad na takúto etiketu lacnejší, rovnako 
pripúšťa viacero farebných kombinácií 
atraktívnejších pre zákazníka, ale vo fáze 
recyklácie spôsobuje problémy.

• Nápojárov čaká aj boj s upevňovaním uzá-
verov na fľašu, ktoré by mali byť po novom 
neoddeliteľné. 

• Dlhodobým trendom je znižovanie hmot-
nosti obalov. Napríklad 1,5 litrová PET fľa-
ša je dnes takmer o polovicu ľahšia, ako to 
bolo v minulosti.

• Po čiastočnom uvoľnení opatrení v súvis-
losti s pandémiou, t. j. povolený predaj 
„cez okienko“, stúpol predaj nealko ná-
pojov v jednorazových obaloch, čím sa 
ukazuje, že aj jednorazové obaly majú za 
určitých okolností na trhu svoj význam. 

(Nejen) pečivo zpátky do obalů
Jak covid-19 změní ekonomiku a ideu udržitelnosti?

Čtěte na str. 12

 Josef 
Heděnec
manažer logistiky, 
Grammer 
Automotive CZ
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inzercia

„Nesmieme 
poľaviť.“

Zavedenie zálohovania nápojových PET 
fliaš a plechoviek sme na Slovensku od 
začiatku podporovali. Sme presvedčení, 
že ide o celospoločenskú problematiku 
a ako najväčší distribútor nealkoholic-
kých nápojov v strednej Európe cítime 
spoluzodpovednosť za hľadanie riešenia 
recyklácie a opätovného využitia plastov. 
Napriek ťažkému obdobiu, ktoré nás 
v dôsledku pandémie a odstraňovania jej 
následkov čaká, nesmieme poľaviť v sna-
hách na zníženie dopadov plastových 
a kovových obalov na životné prostredie.

Karol Ponesz,
regionálny manažér pre Slovensko, 
Mattoni 1873

Radšej značku a zľavu

Spotrebiteľský panel agentúry GfK ukazuje, že 
na rozdiel od iného sortimentu pri nealkoholic-
kých nápojoch hrá pomerne výraznú úlohu 
značka. „Podiel privátnych značiek je na rozdiel 
od akciových nákupov pod priemerom rýchlo-
obrátkového trhu. Domácnosti minuli na ná-
kupy privátnych značiek v nealkoholických ná-
pojoch necelú pätinu z výdavkov, čiže viac ako 
80 percent trhu je tvorených značkovými pro-
duktmi,“ hovorí Veronika Némethová.

V praxi to znamená, že ľudia si omnoho radšej 
kúpia značkový kolový nápoj ako jeho kópiu 
pod privátnou značkou. Najvyšší podiel dosahu-
jú privátne značky v kategórii ľadových čajov, 
kde predstavujú viac ako 40 % celkového pre-
daja. Na druhej strane, ľadové čaje sú v rámci 
nealkoholických nápojov najslabšou kategóriou. 
Ročne sa podľa Nielsenu predá okolo 18 milió-
nov litrov ľadových čajov a ich spotreba na roz-
diel od ostatných kategórií klesá. Chuť spotrebi-
teľa na značkové produkty však na druhej strane 
neznamená, že sú ľudia ochotní míňať viac, ako 
je nutné. Podľa GfK je podiel akciových nákupov 
v segmente nealkoholických nápojov v porovna-
ní s rýchloobrátkovým tovarom celkovo nadprie-
merný. Štyri z desiatich eur na nealkoholické 
nápoje domácnosti minú v akcii. „Tento podiel je 

ovplyvnený hlavne situáciou v sýtených nápojoch 
(koly, limonády), kde výdavky na zvýhodnené 
nákupy dosahujú takmer tri pätiny z hodnoty,“ 
uvádza Veronika Némethová.

Okrem akciových ponúk však výrobcovia radia 
aj klasický prístup k propagácii nealkoholických 
nápojov. Základom je podľa nich dobré umiest-
nenie v chladenej sekcii a aktívna ponuka pri 
pokladniach, predovšetkým pre impulzívne for-
máty. „Vo veľkoformátových predajniach pra-
cujeme aj s paletovým vystavením našich výrob-
kov a povzbudzujeme tak nákupy celých balení. 
Paletové vystavenie sa vždy snažíme značkovať 
prostredníctvom POP materiálov, aby bolo pre 
zákazníka atraktívne,“ hovorí Karol Ponesz.

Slovenskí výrobcovia pripomínajú taktiež dôleži-
tosť lokálnych výrobkov. „Na to, aby sme zdô-
raznili, že sme slovenská značka a naše produk-
ty sú vyrobené na Slovensku, využívame 
neckhangre alebo stickery umiestnené na na-
šich produktoch,“ hovorí Milan Pašmík z firmy 
McCarter. Malý slovenský producent Levandu-
land zasa upozorňuje na zaujímavú anomáliu 
v obchodoch. V niektorých reťazcoch sú totiž ich 
výrobky umiestnené v špeciálnych pultoch pre 
lokálnych výrobcov. „Naše sirupy hľadajú zákaz-
níci často v oddelení sirupov či nealko nápojov. 
Keďže je pult umiestnený mimo tejto sekcie, 
nevedia naše výrobky nájsť, a tak siahnu po inej 

ľudí sa za posledných 12 mesiacov 
aspoň raz napilo minerálnej vody.

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 3. +  4./2019

Zdroj: Nielsen, 03/19 – 02/20

88 %376‚5 mil. eur

782‚6 mil. l
minuli spotrebitelia počas uplynulých 12 mesiacov na nákup 
nealkoholických nápojov, čo je medziročný nárast o 2 %.

nealkoholických nápojov vypili zákazníci 
za rok, čo je medziročný pokles o 3 %.

značke. Podpore predaja výrobkov malých pro-
ducentov by pomohlo mať toto označenie na-
príklad priamo pri produkte, ktorý by bol 
umiestnený v oddelení, kam patrí a mohol by 
tak pri spotrebiteľovom výbere priamo konkuro-
vať ostatným,“ uzatvára Simona Slobodová.
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CATSCAN
V tomto vydaní:

Práve spotrebiteľské správanie, ktoré zaregistro-
vala firma Teekanne, naznačuje aj dlhodobejšie 
trendy, ktoré si všímajú aj ostatní veľkí produ-
centi. Zákazníci si čoraz častejšie žiadajú zdravé 
produkty, ktoré sú bez pridaných sladidiel a radi 
experimentujú s novými príchuťami. Do popre-
dia sa dostáva aj lokálnosť produktu, jeho prí-
beh, ale aj dôraz na najnovšie trendy, ako sú 
napríklad vegánske výrobky v bio kvalite.

„Sme si vedomí nových stravovacích trendov 
a zvýšeného záujmu zákazníkov o zloženie po-
travín, ktoré si dávajú do košíka. Všetky naše 
produkty sú vyrábané bez umelých farbív a kon-
zervantov. Sú taktiež vegánske, ktoré často 
oslovujú aj túto čoraz väčšiu skupinu ľudí. Na-
príklad naša levanduľová limonáda je vyrobená 
výlučne z výťažkov rastlín a bylín bez pridaného 
cukru,“ hovorí Simona Slobodová, konateľka 
spoločnosti Levanduland.

Rovnaké trendy, predovšetkým dopyt po znižo-
vaní množstva cukru, si všímajú aj ostatní výrob-
covia nealkoholických nápojov. „Zaznamenáva-
me najmä vyšší záujem o vegánske výrobky 
a výrobky bez pridania cukru. Na tento trend 
sme už reagovali, keďže väčšina našich produk-
tov je bez pridania cukru - sú sladené inulínom, 
teda extraktom z koreňa čakanky,“ hovorí Mi-
lan Pašmík. Práve tieto trendy budú určovať aj 
to, aké novinky sa na trhu objavia v najbližšej 
budúcnosti.

V kurze sú experimenty

Pramenité a minerálne vody tvoria viac ako po-
lovicu predaných nealkoholických nápojov. Spo-
ločnosť Kofola sa rozhodla v tomto segmente 
posilniť. V polovici apríla jej do portfólia pribud-
li značky Karlovarská Korunní a Ondrášovka, čo 
znamená predovšetkým posilnenie v oblasti mi-
nerálnych vôd. „Obe nové značky majú bohatú 
históriu a dopĺňajú aktuálne portfólio postavené 
hlavne na tradičných značkách. Obohatením 
pre Kofolu je Šaratica, výťažok z prírodného lie-
čivého zdroja, ktorý Kofole otvorí cestu do le-
kární,“ uvádza sa v tlačovej správe spoločnosti.

Spoločnosť Mattoni 1873 sa rozhodla posilniť 
svoju ponuku minerálnych vôd o nové príchute. 
„Pripravujeme nové príchute značky Mattoni. 
Multi, ktorá bude kombinovať chuť tropického 
ovocia a jemne perlivej minerálnej vody a Black, 
ktorá prináša mix čierneho ovocia, ríbezlí, černíc 
a čučoriedok opäť s jemne perlivou minerálkou 
Mattoni. Pre gastro segment sme tradične pri-
pravili limitovanú edíciu, tentoraz to bude neal-
ko verzia populárneho kokteilu Daiquiri s man-
govou príchuťou,“ hovorí Karol Ponesz.

Firmy sa museli vysporiadať s novou situáciou na 
trhu, ktorú spôsobila koronakríza, čo v praxi 
znamená, že sa niektoré rozhodli zabrzdiť svoje 
rozvojové plány. Napríklad spoločnosť McCarter 
má pripravené tri nové druhy produktov v ob-
lasti rastlinných alternatív, no ich uvedenie na 
trh musí posunúť na neskorší termín. Podobne 
uvažujú aj v spoločnosti Levanduland. „Naplno 
sa venujeme výrobe limonády a jej uvedeniu na 
trh, avšak aktuálna kríza neposkytuje veľký 
priestor na zalistovanie noviniek. Reťazce teraz 
investujú svoju energiu do iných záležitostí, pri-
oritou sú základné potraviny,“ vysvetľuje Simo-
na Slobodová.

Fľaše sú ľahšie
Obaly nealkoholických nápojov ovplyvňuje 
viacero trendov. Európska stratégia pre 
plasty hovorí, že do 2030 by mali byť všetky 
plastové obaly recyklovateľné. Aj samotné 
spoločnosti sa prihlásili k záväzkom udrža-
teľnosti. Okrem toho sa zaoberajú dizaj-
nom obalu a budovaním značky, orientujú 
sa na preferencie spotrebiteľov. V súčas-
nosti do trendu vstúpil nový faktor a tým je 
mimoriadna situácia spôsobená celosveto-
vou pandémiou. Hlavné smery v balení zhr-
nula organizácia zodpovednosti výrobcov 
Natur-Pack:

• Viacerí výrobcovia nealkoholických nápo-
jov prešli zmenami v oblasti dizajnu výrob-
kov k ľahšie recyklovateľným. Zmenili 
napríklad farbu fliaš, ktorá má vplyv na 
recykláciu.

• Pri recyklácii zohráva úlohu aj etiketa. Je 
jednoduchšie zrecyklovať PET fľašu s PP 
alebo papierovou etiketou, ako PVC etike-
tou, prípadne celým PVC obalom, ktorým 
je fľaša potiahnutá. Pre výrobcov je síce 
náklad na takúto etiketu lacnejší, rovnako 
pripúšťa viacero farebných kombinácií 
atraktívnejších pre zákazníka, ale vo fáze 
recyklácie spôsobuje problémy.

• Nápojárov čaká aj boj s upevňovaním uzá-
verov na fľašu, ktoré by mali byť po novom 
neoddeliteľné. 

• Dlhodobým trendom je znižovanie hmot-
nosti obalov. Napríklad 1,5 litrová PET fľa-
ša je dnes takmer o polovicu ľahšia, ako to 
bolo v minulosti.

• Po čiastočnom uvoľnení opatrení v súvis-
losti s pandémiou, t. j. povolený predaj 
„cez okienko“, stúpol predaj nealko ná-
pojov v jednorazových obaloch, čím sa 
ukazuje, že aj jednorazové obaly majú za 
určitých okolností na trhu svoj význam. 

(Nejen) pečivo zpátky do obalů
Jak covid-19 změní ekonomiku a ideu udržitelnosti?

Čtěte na str. 12

 Josef 
Heděnec
manažer logistiky, 
Grammer 
Automotive CZ
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CATSCAN
V tomto vydaní:

BUDÚCNOSŤ
JE V LEŽIAKOCH

CS #2

Predaje piva či radlerov v maloobchode v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
narástli. Napriek tomu výrobcovia piva prežívajú ťažké obdobie, pretože 
pandémia vírusového ochorenia na čas zatvorila reštaurácie a bary. Hoci sa zdá, 
že najprísnejšie protiepidemiologické opatrenia skončili, trh na aktuálnu situáciu 
musí reagovať. Dáta od výrobcov ukazujú, že v poslednom čase sa stávajú trendom 
prémiové pivá a ležiaky.

CS #1 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #2 PIVO
CS #3 ZMRZLINY
CS #4 OPAĽOVACIA KOZMETIKA

V
šetko pivo, ktoré ľudia za rok 
na Slovensku vypijú, by naplnilo 
viac ako 400 dvadsaťpäťmetro-
vých plaveckých bazénov. Pod-
ľa údajov agentúry Nielsen sa 

ho za obdobie od apríla 2019 do marca 2020 
predalo 272‚5 milióna litrov, čo je však medzi-
ročný pokles o 0‚6 %. Napriek tomu, že si spot-
rebitelia z obchodov domov odniesli menej piva, 
zaplatili za neho viac. Tržby sa za toto obdobie 
zvýšili o 3‚9 % na takmer 308 milióna eur. Zá-
kazníci tak svojimi nákupmi naďalej udržiavajú 
pivo medzi najžiadanejšími kategóriami na slo-
venskom trhu.

Pandémia koronavírusu, ktorá Európu zasiahla 
začiatkom marca, však výrobcov poznačila. Za-
tvorenie hotelov, reštaurácií či barov im spôsobi-
lo výrazné výpadky v tržbách, ktoré nedokázal 
zachrániť ani zvýšený predaj v maloobchode. 
„Spoločnosť Heineken Slovensko zaznamenala 
v dôsledku opatrení súvisiacich s koronavírusom 
95-percentný pokles predaja v HORECA segmen-
te. Ten pritom predstavuje približne 30 percent 
objemu ročného predaja v rámci pivného trhu na 

minuli za uplynulých 12 mesiacov 
spotrebitelia na Slovensku za nákup piva.307 mil. eur

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Slovensku,“ hovorí manažérka korporátnych 
vzťahov Heineken Slovensko Helena Windisch.

Podobné čísla uvádzajú aj ostatní oslovení pro-
ducenti. Vzhľadom na objem piva, ktorý sa na 
Slovensku ročne vypije, vôbec nejde o zanedba-
teľný výpadok. Na druhej strane, nedobrovoľný 
škrt cez HORECA rozpočet môže urýchliť už aj 
tak prebiehajúcu transformáciu. Klesajúca spot-
reba piva v reštauráciách či baroch je totiž dlho-
dobý trend, koronakríza môže vývoj akurát 
urýchliť. 

Predaj piva sa presúva do maloobchodu. „Vní-
mame vysoké nárasty v predaji nášho sortimen-
tu. V kategórii piva tak hovoríme o dvojcifer-
nom raste. Na aktuálnu situáciu sme museli 
flexibilne reagovať aj my ako výrobca a zvýšené-
mu záujmu zo strany obchodov sme sa prispô-
sobili. Zmenili sme spôsob zásobovania tak, aby 
sme zaistili maximálnu dostupnosť piva, a to 
v maloobchode i obchodných reťazcoch,“ vy-
svetľuje David Kovář, obchodný riaditeľ Pl-
zeňského Prazdroja Slovensko pre maloobchod 
a obchodné reťazce.

Dlhodobý trend zvýšenej konzumácie piva v do-
mácnosti na úkor pitia v podnikoch ukazuje aj 
prieskum agentúry Median SK, MML-TGI, 
3. + 4./2019. V ňom iba 11‚5 % oslovených ľudí 
povedalo, že za posledný týždeň doma nevypili 
žiadne pivo. Najčastejšie ľudia doma vypijú jed-
no až dve pivá (18 %) a tri až štyri pivá týždenne 
(12‚4 %). Na porovnanie, mimo domu jedno až 
dve pivá vypilo len 13‚8 % respondentov a tri 
až štyri pivá 9‚9 % opýtaných.

Ako sa nakupuje 
do domácnosti

Hoci v rebríčkoch, ktoré uvádzajú priemernú 
spotrebu piva na jedného obyvateľa už viac ako 
20 rokov, kraľuje Česká republika, ani Slovensko 
sa nenecháva zahanbiť. Vyjadrené v konkrétnych 
číslach, ktoré zozbierala agentúra GfK, jedna do-
mácnosť si na domácu spotrebu nakúpi ročne 

136 litrov piva. Minie pri tom 146 eur. „Najinten-
zívnejšími kupujúcimi piva sú dospelé domácnos-
ti s troma a viac členmi, nákupy piva u nich do-
sahujú ročne 172 litrov. Nákupy piva sa 
vyznačujú sezónnosťou, viac ako jedna tretina 
ročného objemu sa v minulom roku nakúpila 
v mesiacoch jún až august,“ uvádza konzultant-
ka Spotrebiteľského panelu GfK Nina Páleníková.

Pri nákupnom rozhodovaní sa zohrávajú dôleži-
tú úlohu aj rôzne akciové ponuky. Za posled-
ných dvanásť mesiacov ľudia minuli na nákup 
akciového tovaru každé druhé euro určené na 
pivo. Dôležitým údajom v tomto prípade však je, 
že ak domácnosti nakupovali pivo v akcii, nakú-
pili pri jednom nákupe o tretinu nápoja viac ako 
pri nákupe v štandardnej cene. Posledné mesia-
ce poznamenané pandémiou koronavírusu zá-
roveň ukázali, akým smerom by sa pravdepo-
dobne mohlo uberať spotrebiteľské správanie 
pri nakupovaní. „Na základe záujmu spotrebi-
teľov prichádzame s krokmi, ktoré im ponúknu 
vhodné balenie a formu. Z dlhodobého horizon-
tu sledujeme aj zvýšenie významu e-commer-
ce,“ hovorí obchodný riaditeľ Plzeňského 
Prazdroja Slovensko David Kovář. Rovnaké sig-
nály pozorujú aj v pivovaroch Budvar či Urpiner. 
Koronakríza ukázala, že aj keď sa mnohí ob-
chodníci online predaju na Slovensku bránili, 
elektronická cesta v obchode sa ukazuje ako 
správna voľba.

Viac ako 60 % objemu piva podľa GfK domác-
nosti nakúpili v plechovkách, za ktorými nasle-
dujú sklenené fľaše. Na poslednom mieste je 
plastová fľaša. Tá ide oproti trendu v súvislosti 
s ekologizáciou spoločnosti, ktorá sa čoraz viac 
snaží minimalizovať plastový odpad. Viacerí vý-
robcovia piva sa zaviazali, že ukončia výrobu 
piva v PET fľašiach. Oblastný riaditeľ Staropra-
menu pre Slovensko Štefan Finta potvrdzuje 
neutíchajúci rast plechoviek na úkor vratných 
fliaš a PET. „Vplyvom prijatých opatrení na zá-
lohovanie plechoviek a PETiek, účinnosť ktorých 
bola odložená o rok, očakávame, že počas ro-
kov 2020–2021 môžeme byť svedkami malej 
renesancie vratných fliaš a spomalenia rastu 
záujmu o plechovky,“  uvádza.

... /...

Pivný segment podľa predaného objemu

Výčapné pivo 60‚5 %

Ležiak 18‚4 %

Pivný mix 13‚7 %

Nealkoholické pivo 3‚9 %

Špeciál 1‚6 %

Jedenástka 1‚5 %

nárast zaznamenala 
za posledný rok 
kategória ležiakov.
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Radlery sú stabilné, 
ležiaky rastú

Rastúce tempo spotreby piva a pivných produk-
tov v domácnosti do veľkej miery ovplyvňuje aj 
úspešný vstup rôznych ochutených pív či radle-
rov na slovenský trh. Po prvý raz sa takzvané 
pivné mixy na pultoch predajní zjavili pred ne-
celými desiatimi rokmi a rýchlo si medzi spotre-
biteľmi získali stabilné miesto. Dnes ich podľa 
agentúry GfK nakupuje osem z desiatich do-
mácností. Popularitu radlerov je vidieť aj na ne-
ustále sa rozširujúcej ponuke rôznych kombiná-
cií a príchutí. Jedným z lídrov na trhu v tejto 
oblasti je značka nealkoholického piva Birell, 
ktorá nedávno začala ponúkať napríklad nápoj 
s kolovou príchuťou alebo ľadový čaj s príchu-
ťou broskyne.

„Miešané nápoje, takzvané radlery, naďalej zo-
stávajú medzi trvalo rastúcimi kategóriami 
a medzi slovenskými spotrebiteľmi sú veľmi ob-
ľúbené,“ uvádza Michal Elšík, senior konzultant 
spoločnosti Nielsen, špecializujúci sa na pivný 
trh. „Pivné mixy medziročne narástli o tri per-
centá a generujú predaje dosahujúce 52 milió-
nov eur, čo je viac ako nealkoholické pivo, jede-
nástky a pivné špeciály spolu,“ dodáva Elšík. 
Jeho slová potvrdzuje aj obchodný riaditeľ Bud-
varu Petr Kubín, ktorý zaznamenal za minulý rok 
až 40-percentný nárast v kategórii pivných 
mixov, teda ochutených pív.

„Slováci 
chcú nové 

chute.“

Viaceré z našich produktov, ako Šariš 
IPA naša, Citronáda či Ľadový čaj 
s broskyňou od Birellu, sme uviedli ešte 
pred koronakrízou. Zákazníci si k nim 
našli cestu aj napriek obmedzeniam. Pri 
slovenských spotrebiteľoch stále vidíme 
priestor na rozširovanie ich chuťového 
portfólia nielen o nové produkty, ale aj 
o nové príchute.

David Kovář,
obchodný riaditeľ pre maloobchod 
a obchodné reťazce, 
Plzeňský Prazdroj Slovensko
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narástli. Napriek tomu výrobcovia piva prežívajú ťažké obdobie, pretože 
pandémia vírusového ochorenia na čas zatvorila reštaurácie a bary. Hoci sa zdá, 
že najprísnejšie protiepidemiologické opatrenia skončili, trh na aktuálnu situáciu 
musí reagovať. Dáta od výrobcov ukazujú, že v poslednom čase sa stávajú trendom 
prémiové pivá a ležiaky.
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V
šetko pivo, ktoré ľudia za rok 
na Slovensku vypijú, by naplnilo 
viac ako 400 dvadsaťpäťmetro-
vých plaveckých bazénov. Pod-
ľa údajov agentúry Nielsen sa 

ho za obdobie od apríla 2019 do marca 2020 
predalo 272‚5 milióna litrov, čo je však medzi-
ročný pokles o 0‚6 %. Napriek tomu, že si spot-
rebitelia z obchodov domov odniesli menej piva, 
zaplatili za neho viac. Tržby sa za toto obdobie 
zvýšili o 3‚9 % na takmer 308 milióna eur. Zá-
kazníci tak svojimi nákupmi naďalej udržiavajú 
pivo medzi najžiadanejšími kategóriami na slo-
venskom trhu.

Pandémia koronavírusu, ktorá Európu zasiahla 
začiatkom marca, však výrobcov poznačila. Za-
tvorenie hotelov, reštaurácií či barov im spôsobi-
lo výrazné výpadky v tržbách, ktoré nedokázal 
zachrániť ani zvýšený predaj v maloobchode. 
„Spoločnosť Heineken Slovensko zaznamenala 
v dôsledku opatrení súvisiacich s koronavírusom 
95-percentný pokles predaja v HORECA segmen-
te. Ten pritom predstavuje približne 30 percent 
objemu ročného predaja v rámci pivného trhu na 

minuli za uplynulých 12 mesiacov 
spotrebitelia na Slovensku za nákup piva.307 mil. eur

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk
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CATSCAN
V tomto vydaní:

David Kovář upozorňuje, že zatvorenie pubov 
a pivární spôsobilo aj nárast spotreby klasického 
piva v domácnostiach. „Pivný zážitok, ktorý si 
zákazníci vychutnávali v podnikoch, si teraz pri-
pomínajú vo svojich domovoch cez balené va-
rianty ich preferovaných značiek,“ hovorí. Ne-
musí však ísť o dlhodobý trend. Keďže prísne 
hygienické pravidlá sa postupne uvoľňujú, exis-
tuje predpoklad, že pivári sa vo veľkom opäť 
presunú z obývačiek do podnikov.

Na druhej strane, dáta, ktoré majú k dispozícii 
pivovarníci, ukazujú, že aj pivní fajnšmekri si čo-
raz častejšie v domácich podmienkach vychut-
návajú pivá, ktoré by človek čakal skôr v nejakej 
pivárni. Vidieť je to predovšetkým na spotrebe 
ležiakov, ktorá v uplynulom roku rástla najrých-
lejšie. Podľa údajov agentúry Nielsen narástol 
predaj 12 stupňových ležiakov o 10‚5 %. Po 
predošlých rokoch rozmachu nealkoholických 
a ochutených pív sa tak zdá, že nastáva rene-
sancia „klasického“ piva s väčším dôrazom na 
prémiové pivá.

„Už to nie je len o klasickej desiatke, ale do 
popredia, najmä vplyvom samotných výrobcov, 
sa dostávajú pivá s vyššou stupňovitosťou typu 
porter, ALE, IPA a podobne, ako aj limitované 
edície pivných špeciálov,“ hovorí oblastný riadi-
teľ Staropramenu pre Slovensko Štefan Finta. 
Práve preto nedávno Staropramen rozšíril svoje 
portfólio o značky pardubického pivovaru Pern-
šejn, Porter a Taxis, ktoré majú zacieliť na ľudí 
vyhľadávajúcich neopozerané remeselné pivá.

Heineken Slovensko si zase na druhej strane 
v súlade s aktuálnymi trendmi všimol vyšší dopyt 
po lokálnych výrobkoch a lokálnych značkách. 
„Spotrebitelia vedia, že miestnym značkám 
môžu dôverovať a zároveň tak podporujú slo-
venskú ekonomiku. Vidíme, že vnímajú predo-

všetkým naše najväčšie značky, no nezabúdame 
ani na lokálne, ako napríklad Martiner. Začiat-
kom roka sme ho uviedli na slovenský trh v ple-
chovke a aktuálne ho spotrebitelia nájdu vo 
všetkých regiónoch Slovenska,“ hovorí Helena 
Windisch.

Ako podporiť predaj

Na lokálpatriotizmus spotrebiteľov sa musí spo-
liehať aj slovenská značka Urpiner, ktorá nepatrí 
pod žiadnu z veľkých nadnárodných korporácií. 
Jeho rozvojové plány totiž kvôli kríze narazili. 
„Ešte pred koronakrízou sme uviedli na trh IPL 
13° a mali sme v pláne uviesť dva až tri druhy 
ochutených pív. Vzhľadom na súčasnú situáciu 
sme pozastavili všetky rozvojové a investičné 
projekty a zameriavame sa na stabilizáciu a pre-
žitie súčasnej situácie,“ hovorí predseda pred-
stavenstva Banskobystrického pivovaru Bra-
nislav Cvik. V súlade s dobovými trendmi však 
aktuálna situácia urýchlila naštartovanie e-sho-
pu spolu s donáškovou službou.

Vo všeobecnosti platí, že najlepším spôsobom, 
ako naštartovať predaj, je dočasne znížiť cenu, 
čo potvrdzujú aj dáta agentúry GfK. Výrobcovia 
si však uvedomujú, že to nie je jediný spôsob, 
ako pomôcť pri predaji svojich výrobkov. „Jed-
ným z dôležitých nástrojov, na ktorý sa v tomto 
roku zameriame, je dizajn a s ním súvisiaca prá-
ca s rôznymi spotrebiteľskými baleniami. V ne-
poslednom rade je to zaistenie dostatočnej vidi-
teľnosti a zásoby výrobkov v mieste predaja, aby 
nedochádzalo k výpadkom tovaru,“ hovorí ob-
chodný riaditeľ Budvaru Petr Kubín. Plzeňský 
Prazdroj Slovensko zasa volí stratégiu impulzív-
neho nákupu cez sekundárne umiestnenie 
a snaží sa spotrebiteľov nasmerovať k pivu cez 
jeho vystavenie mimo pivnej sekcie, kde im ho 
pripomína.

Ďalšími obľúbenými spôsobmi, ako pomôcť pivu 
pri predaji, sú rôzne súťaže alebo špeciálne spot-
rebiteľské balenia, napríklad s originálnym kríg-
ľom. „Počas leta sa pravidelne zameriavame aj 
na vystavenie v chladničkách, aby si zákazník 
hneď po nákupe mohol svoje pivo alebo radler 
vychutnať správne vychladené,“ uzatvára Hele-
na Windisch z Heineken Slovensko.

Pivo je v plechu
Balenie piva podlieha zmenám v trendoch 
zloženia a dizajnu obalov. Výrobcovia sa 
hlásia k udržateľnosti, budujú značky, 
orientujú sa na preferencie spotrebiteľov, 
ale riadia sa aj novými ekologickými cieľmi 
Európskej únie. Hlavné smery v balení zhr-
nula organizácia zodpovednosti výrobcov 
Natur-Pack:

• Výrobcovia piva na Slovensku dali pred-
nosť plechovkám pred PET fľašami. Vyply-
nulo to z preferencií zákazníkov, firemnej 
stratégie na ochranu životného prostredia 
a pravdepodobne aj zo schválenia zákona 
o zálohovaní jednorazových nápojových 
obalov. Zákon sa síce týka aj plechoviek, 
no recyklácia obalov z hliníka a ocele je 
o čosi jednoduchšia (nezávisí od farby 
obalu ako pri plastoch, nezáleží, či ide 
o materiál z primárnej suroviny alebo už 
recyklovaný, atď.), požiadavky na triedený 
zber sú nižšie ako pri plastových fľašiach.  

• Ukončenie výroby a predaja niektorých 
druhov pív v PET fľašiach ohlásili napríklad 
Heineken, Plzenský Prazdroj či Šariš. Záro-
veň niektorí výrobcovia modernizovali ple-
chovkové linky, preto možno predvídať 
smer činností týchto výrobcov v najbližších 
rokoch. Posun zálohovania jednorazových 
nápojových obalov o rok neskôr by súčas-
né nastavené trendy ovplyvniť nemal.

• Momentálna situácia s pandémiou koro-
navírusu stojí za krátkodobým trendom. 
Výrobcov piva prinútila k odklonu od od-
berateľov z prevádzok reštaurácií, hotelov 
a barov. To spôsobilo ústup od čapovania 
do klasických kovových sudov a zamera-
nie sa viac na menšie spotrebiteľské oba-
ly, ako napríklad 5 litrové kovové súdky 
(tzv. párty sudy) či PET obaly. Využívanie 
PET obalov výrobcovia považujú len za 
dočasné riešenie, väčšina pivárov sa im  
v budúcnosti plánuje vyhnúť. 

• Po čiastočnom uvoľnení opatrení, t. j. po-
volený predaj „cez okienko“ stúpol pre-
daj alkoholických nápojov v jednorazo-
vých obaloch ako jedného zo zavedených 
hygienických opatrení, čím sa ukazuje, že 
aj jednorazové obaly majú za určitých 
okolností na trhu svoj význam.

(Nejen) pečivo zpátky do obalů
Jak covid-19 změní ekonomiku a ideu udržitelnosti?

Čtěte na str. 12

 Josef 
Heděnec
manažer logistiky, 
Grammer 
Automotive CZ

Okomentuje 
některá témata 
v tomto vydání 
Světa balení. Působí 
v automobilové 
branži, a tak se jeho 
glosy týkají zejména 
technických témat. 
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Viac informácií o aktuálnych 
trendoch nájdete a na odber 
časopisu Svět balení sa môžete 
prihlásiť na: www.svetbaleni.cz  

Pivo 
v plastových 
fľašiach ide 
proti trendu 
ekologizácie.

CS #1 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #2 PIVO
CS #3 ZMRZLINY
CS #4 OPAĽOVACIA KOZMETIKA

„Zmenil 
sa životný 

štýl.“

Objem predaného piva v HORECA 
segmente dlhodobo klesá v prospech 
retailu. Je za tým množstvo dôvodov: 
zmena životného štýlu, starnutie oby-
vateľstva a meniaca sa životná situácia, 
väčšia mobilita aj vyťaženosť ľudí v pro-
duktívnom veku. Na Slovensku máme 
stále viac ako 15 tisíc HORECA prevá-
dzok. Veríme, že leto bude príjemné 
a väčšina z nich bude môcť po opätov-
nom otvorení vyťažiť z pekného počasia.

Helena Windisch,
manažérka korporátnych vzťahov, 
Heineken Slovensko
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CATSCAN
V tomto vydaní:

David Kovář upozorňuje, že zatvorenie pubov 
a pivární spôsobilo aj nárast spotreby klasického 
piva v domácnostiach. „Pivný zážitok, ktorý si 
zákazníci vychutnávali v podnikoch, si teraz pri-
pomínajú vo svojich domovoch cez balené va-
rianty ich preferovaných značiek,“ hovorí. Ne-
musí však ísť o dlhodobý trend. Keďže prísne 
hygienické pravidlá sa postupne uvoľňujú, exis-
tuje predpoklad, že pivári sa vo veľkom opäť 
presunú z obývačiek do podnikov.

Na druhej strane, dáta, ktoré majú k dispozícii 
pivovarníci, ukazujú, že aj pivní fajnšmekri si čo-
raz častejšie v domácich podmienkach vychut-
návajú pivá, ktoré by človek čakal skôr v nejakej 
pivárni. Vidieť je to predovšetkým na spotrebe 
ležiakov, ktorá v uplynulom roku rástla najrých-
lejšie. Podľa údajov agentúry Nielsen narástol 
predaj 12 stupňových ležiakov o 10‚5 %. Po 
predošlých rokoch rozmachu nealkoholických 
a ochutených pív sa tak zdá, že nastáva rene-
sancia „klasického“ piva s väčším dôrazom na 
prémiové pivá.

„Už to nie je len o klasickej desiatke, ale do 
popredia, najmä vplyvom samotných výrobcov, 
sa dostávajú pivá s vyššou stupňovitosťou typu 
porter, ALE, IPA a podobne, ako aj limitované 
edície pivných špeciálov,“ hovorí oblastný riadi-
teľ Staropramenu pre Slovensko Štefan Finta. 
Práve preto nedávno Staropramen rozšíril svoje 
portfólio o značky pardubického pivovaru Pern-
šejn, Porter a Taxis, ktoré majú zacieliť na ľudí 
vyhľadávajúcich neopozerané remeselné pivá.

Heineken Slovensko si zase na druhej strane 
v súlade s aktuálnymi trendmi všimol vyšší dopyt 
po lokálnych výrobkoch a lokálnych značkách. 
„Spotrebitelia vedia, že miestnym značkám 
môžu dôverovať a zároveň tak podporujú slo-
venskú ekonomiku. Vidíme, že vnímajú predo-

všetkým naše najväčšie značky, no nezabúdame 
ani na lokálne, ako napríklad Martiner. Začiat-
kom roka sme ho uviedli na slovenský trh v ple-
chovke a aktuálne ho spotrebitelia nájdu vo 
všetkých regiónoch Slovenska,“ hovorí Helena 
Windisch.

Ako podporiť predaj

Na lokálpatriotizmus spotrebiteľov sa musí spo-
liehať aj slovenská značka Urpiner, ktorá nepatrí 
pod žiadnu z veľkých nadnárodných korporácií. 
Jeho rozvojové plány totiž kvôli kríze narazili. 
„Ešte pred koronakrízou sme uviedli na trh IPL 
13° a mali sme v pláne uviesť dva až tri druhy 
ochutených pív. Vzhľadom na súčasnú situáciu 
sme pozastavili všetky rozvojové a investičné 
projekty a zameriavame sa na stabilizáciu a pre-
žitie súčasnej situácie,“ hovorí predseda pred-
stavenstva Banskobystrického pivovaru Bra-
nislav Cvik. V súlade s dobovými trendmi však 
aktuálna situácia urýchlila naštartovanie e-sho-
pu spolu s donáškovou službou.

Vo všeobecnosti platí, že najlepším spôsobom, 
ako naštartovať predaj, je dočasne znížiť cenu, 
čo potvrdzujú aj dáta agentúry GfK. Výrobcovia 
si však uvedomujú, že to nie je jediný spôsob, 
ako pomôcť pri predaji svojich výrobkov. „Jed-
ným z dôležitých nástrojov, na ktorý sa v tomto 
roku zameriame, je dizajn a s ním súvisiaca prá-
ca s rôznymi spotrebiteľskými baleniami. V ne-
poslednom rade je to zaistenie dostatočnej vidi-
teľnosti a zásoby výrobkov v mieste predaja, aby 
nedochádzalo k výpadkom tovaru,“ hovorí ob-
chodný riaditeľ Budvaru Petr Kubín. Plzeňský 
Prazdroj Slovensko zasa volí stratégiu impulzív-
neho nákupu cez sekundárne umiestnenie 
a snaží sa spotrebiteľov nasmerovať k pivu cez 
jeho vystavenie mimo pivnej sekcie, kde im ho 
pripomína.

Ďalšími obľúbenými spôsobmi, ako pomôcť pivu 
pri predaji, sú rôzne súťaže alebo špeciálne spot-
rebiteľské balenia, napríklad s originálnym kríg-
ľom. „Počas leta sa pravidelne zameriavame aj 
na vystavenie v chladničkách, aby si zákazník 
hneď po nákupe mohol svoje pivo alebo radler 
vychutnať správne vychladené,“ uzatvára Hele-
na Windisch z Heineken Slovensko.

Pivo je v plechu
Balenie piva podlieha zmenám v trendoch 
zloženia a dizajnu obalov. Výrobcovia sa 
hlásia k udržateľnosti, budujú značky, 
orientujú sa na preferencie spotrebiteľov, 
ale riadia sa aj novými ekologickými cieľmi 
Európskej únie. Hlavné smery v balení zhr-
nula organizácia zodpovednosti výrobcov 
Natur-Pack:

• Výrobcovia piva na Slovensku dali pred-
nosť plechovkám pred PET fľašami. Vyply-
nulo to z preferencií zákazníkov, firemnej 
stratégie na ochranu životného prostredia 
a pravdepodobne aj zo schválenia zákona 
o zálohovaní jednorazových nápojových 
obalov. Zákon sa síce týka aj plechoviek, 
no recyklácia obalov z hliníka a ocele je 
o čosi jednoduchšia (nezávisí od farby 
obalu ako pri plastoch, nezáleží, či ide 
o materiál z primárnej suroviny alebo už 
recyklovaný, atď.), požiadavky na triedený 
zber sú nižšie ako pri plastových fľašiach.  

• Ukončenie výroby a predaja niektorých 
druhov pív v PET fľašiach ohlásili napríklad 
Heineken, Plzenský Prazdroj či Šariš. Záro-
veň niektorí výrobcovia modernizovali ple-
chovkové linky, preto možno predvídať 
smer činností týchto výrobcov v najbližších 
rokoch. Posun zálohovania jednorazových 
nápojových obalov o rok neskôr by súčas-
né nastavené trendy ovplyvniť nemal.

• Momentálna situácia s pandémiou koro-
navírusu stojí za krátkodobým trendom. 
Výrobcov piva prinútila k odklonu od od-
berateľov z prevádzok reštaurácií, hotelov 
a barov. To spôsobilo ústup od čapovania 
do klasických kovových sudov a zamera-
nie sa viac na menšie spotrebiteľské oba-
ly, ako napríklad 5 litrové kovové súdky 
(tzv. párty sudy) či PET obaly. Využívanie 
PET obalov výrobcovia považujú len za 
dočasné riešenie, väčšina pivárov sa im  
v budúcnosti plánuje vyhnúť. 

• Po čiastočnom uvoľnení opatrení, t. j. po-
volený predaj „cez okienko“ stúpol pre-
daj alkoholických nápojov v jednorazo-
vých obaloch ako jedného zo zavedených 
hygienických opatrení, čím sa ukazuje, že 
aj jednorazové obaly majú za určitých 
okolností na trhu svoj význam.

(Nejen) pečivo zpátky do obalů
Jak covid-19 změní ekonomiku a ideu udržitelnosti?

Čtěte na str. 12

 Josef 
Heděnec
manažer logistiky, 
Grammer 
Automotive CZ

Okomentuje 
některá témata 
v tomto vydání 
Světa balení. Působí 
v automobilové 
branži, a tak se jeho 
glosy týkají zejména 
technických témat. 
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Viac informácií o aktuálnych 
trendoch nájdete a na odber 
časopisu Svět balení sa môžete 
prihlásiť na: www.svetbaleni.cz  

Pivo 
v plastových 
fľašiach ide 
proti trendu 
ekologizácie.

CS #1 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #2 PIVO
CS #3 ZMRZLINY
CS #4 OPAĽOVACIA KOZMETIKA

„Zmenil 
sa životný 

štýl.“

Objem predaného piva v HORECA 
segmente dlhodobo klesá v prospech 
retailu. Je za tým množstvo dôvodov: 
zmena životného štýlu, starnutie oby-
vateľstva a meniaca sa životná situácia, 
väčšia mobilita aj vyťaženosť ľudí v pro-
duktívnom veku. Na Slovensku máme 
stále viac ako 15 tisíc HORECA prevá-
dzok. Veríme, že leto bude príjemné 
a väčšina z nich bude môcť po opätov-
nom otvorení vyťažiť z pekného počasia.

Helena Windisch,
manažérka korporátnych vzťahov, 
Heineken Slovensko

Vychutnajte siVychutnajte si
novinky od Birellunovinky od Birellu

Birell predstavuje nové príchute – citronáda, Baza a Ľadový čaj, ktorými rozširuje 
svoje portfólio nealko ochutených nápojov vyrobených z čisto prírodných surovín. 

Ochutené nápoje od Birellu sú medzi Slovákmi stá-
le obľúbenejšie. „Predaje ochutených Birellov narástli 
medziročne o viac ako 20%. Ľudia chcú dostať čo najprí-medziročne o viac ako 20%. Ľudia chcú dostať čo najprí-medziročne o viac ako 20%. Ľudia chcú dostať čo najprí
rodnejší produkt a zaujíma ich zloženie nápojov, kto-
ré pijú. Preto sa zameriavame na nealkoholické ná-
poje na prírodnej báze bez konzervantov a umelých 
farbív, navyše so zníženým obsahom cukru,“ povedal 
manažér značky Birell Josef Jalůvka. 

Minulý rok uviedol Birell na trh 
novinku Cola od Birellu, ktorá 
spotrebiteľom priniesla jedineč-
nú chuť unikátneho extraktu 
z kolového orieška. Táto príchuť 
si našla veľa fanúšikov a to značke 
umožnilo ešte hlbšie ponorenie sa umožnilo ešte hlbšie ponorenie sa 
do segmentu zdravších nealkoho-
lických nápojov, v ktorom sa dlholických nápojov, v ktorom sa dlho-
dobo presadzuje. dobo presadzuje. 

Po úspechu kolového variantu priPo úspechu kolového variantu pri-
chádza značka Birell hneď s troma 
novinkami. Citronáda od Birellu pre-
kvapí jemne kyslastou chuťou šťav-
natých citrónov, ktorá uhasí aj ten 
najväčší smäd. Sviežou novinkou je 
aj Baza. Je výsledkom zdokonalenej 
receptúry Birellu Bazový kvet a citrón. 
Tá hneď omámi vôňou bazového kvetu 
ako stvorenej pre letné dni. Ľadový čaj s broskyňou 
zasa ponúka harmóniu chuti zeleného čaju oboha-
tenú o šťavnatú broskyňu.

Vďaka nealko pivnému základu môže značka tieto 
nápoje z prírodných surovín ponúkať s výrazne niž-
ším obsahom cukru v porovnaní s klasickými ne-

alko nápojmi sladenými cukrom. 
Pre všetkých milovníkov zdravších 
alternatív tak Birell prináša nápo-
je, ktoré sú prírodné a navyše bez 
konzervantov, umelých farbív či 
chémie. 

Citronáda, Baza a Ľadový čaj s bros-
kyňou navyše nadväzujú na tradíciu 
značky Birell, ktorá už teraz ponúka 
širokú škálu osviežujúcich nealko 
nápojov s mnohými príchuťami. 
Novinky sú určené všetkým, ktorí sa 

orientujú na zdravý životný štýl 
a kvalitu potravín a nápojov, 
ktoré konzumujú. „Práve tí vy-
hľadávajú ochutené nealkoholic-
ké nápoje ako osvieženie pri prá-

ci, športe alebo šoférovaní. Chutia 
im ochutené, sladené nápoje, ale 
preferujú tie, ktoré si môžu dať bez preferujú tie, ktoré si môžu dať bez 
výčitiek vďaka nízkemu obsahu výčitiek vďaka nízkemu obsahu 
cukru a bez umelých prísad,“ dodal cukru a bez umelých prísad,“ dodal cukru a bez umelých prísad,“
Josef Jalůvka.

Novinky od Birellu sú k dispozícii 
v bežnej sieti predajní v plechovkách 
s objemom 500 ml. Odporúčaná 
cena všetkých variantov je 0,92 EUR. 

Umiestnené sú v pivných sekciách, 
nájdete ich teda vedľa obľúbených 
ochutených variantov značky Birell. 

1992
V pivovare Radegast sa uvarila prvá 
várka Birellu. Vďaka použitiu špe-
ciálnych kvasiniek „Birell“ produ-
kujúcich len veľmi malé množstvo 
alkoholu sa odlišuje od ostatných 
nealkoholických pív na trhu. 

2012
Začína postupné predstavovanie 
ochutených variantov Birellu. Na 
Slovensku bola ako prvá uvedená 
príchuť Malina&Limetka, Polotmavý 
citrón, Hrozno a Červený pomaranč.
príchuť Malina&Limetka, Polotmavý 
citrón, Hrozno a Červený pomaranč.
príchuť Malina&Limetka, Polotmavý 

2019
Birell uvádza Colu od Birellu, osviežujú-
ci, čisto prírodný nápoj, ktorej chuť do-
tvára kolový oriešok. Obsahuje iba 5,1g 
cukru na 100ml, čo je až o 50% menej 
v porovnaní s inými kolovými nápojmi 
sladenými cukrom.

2020
Birell nadväzuje na Colu s troma nový-
mi variantami. Novinky sú tým pravým 
osviežením pre spotrebiteľov, ktorí ob-
ľubujú limonády, no uprednostňujú 
nápoje bez vysokého obsahu cukru a 
umelých prísad.

David Kovář
Sales Director OFF Trade

Kontakty:        www.birell.sk

        +421 2 67 286 111

         info@birell.sk
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CATSCAN
V tomto vydaní:

NANUKY SI
DRŽIA POZÍCIE

CS #3

Uplynulý rok predaju a spotrebe zmrzliny veľmi neprial. Keďže sa vrchol nanukovej 
sezóny viaže na tri najteplejšie mesiace v roku, spotreba mrazenej pochúťky do veľkej 
miery závisí aj od externých faktorov, napríklad od počasia. To počas posledného leta 

ani zďaleka nebolo ideálne. Po náraste spotreby v roku 
2018 tak pochopiteľne minulý rok prišiel jej pokles. 

A nezdá sa, že by rok 2020 mal byť extra úspešný.

CS #1 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #2 PIVO
CS #3 ZMRZLINY
CS #4 OPAĽOVACIA KOZMETIKA

Ľ
udia na Slovensku 
sú individualisti. Mi-
nimálne v spotrebe 
zmrzliny. Dáta, ktoré 
dlhodobo analyzuje 

spoločnosť Nielsen ukazujú, že jed-
noporciové zmrzliny, teda mrazené 
sladkosti určené len pre jedného, sú 
dlhodobo najpopulárnejšie a tvoria 
najväčšiu časť tržieb. Rodinné ba-
lenia zmrzlín sú ďaleko za nimi. 
Od apríla 2019 do marca 2020 
boli tržby z predaja veľkých balení 
dva a pol násobne nižšie ako tržby 

z predaja jednoporciových zmrzlín.

Zmrzliny určené len pre jedného spotre-
biteľa boli zároveň jedinou kategóriou, 
ktorej počas sledovaného obdobia rástli 
tržby, hoci len mierne. V medziročnom po-
rovnaní tržby za jednoporciové zmrzliny za 
posledný rok narástli o 1‚2 %. „Medziročne 

spotreba celej kategórie poklesla 
o 6‚7 %, no keďže priemerné ceny 
rástli tempom 7‚5 %, celkové tržby 
napriek prepadu spotreby mierne 
narástli. Zhruba štvrtina tržieb išla 

za privátne značky, pričom ich podiel 

poklesol,“ vysvetľuje konzultantka spoločnosti 
Nielsen Kateřina Panczaková. Dramatický pre-
pad v poslednom sledovanom období zazname-
nala kategória zmrzlinových praliniek a kúskov. 
Hoci aj v minulosti bola marginálnou súčasťou 
tohto segmentu, za uplynulý rok v nej výrobco-
via zaznamenali prepad o viac ako 80 %. Vyjad-
rené v absolútnych číslach, od apríla 2019 do 
marca 2020 sa na Slovensku predalo len 300 lit-
rov zmrzlinových praliniek a kúskov. Na porov-
nanie, jednoporciovej zmrzliny sa predalo 
takmer 8‚5 milióna litrov.

Kríza zmrazuje plány

Posledné roky na trhu ukazujú, že spotrebitelia 
majú čoraz vyberanejšie chute a sú ochotní 
priplatiť si za prémiovejšie produkty. Aj preto 
producenti neustále pred začiatkom novej sezó-
ny investujú do nových kombinácií a príchutí. 
„Na túto sezónu sme pripravili štyri nové príchu-
te zmrzlín. Najzaujímavejšia je slivka - mak a čo-
koláda - mäta, pri degustovaní vyhrala príchuť 
arašidy - slaný karamel,“ hovorí Zuzana Žubor 
Kágerová, obchodná riaditeľka spoločnosti Zvo-
lenská mliekareň.
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slovenských domácností si v priebehu 
minulého roka aspoň raz kúpilo zmrzlinu.

86 %

Zdroj: GfK 1/19 – 12/19

prepad predaného 
objemu zmrzliny 
zaznamenali výrobcovia 
za uplynulých
12 mesiacov.

6,7 %

Zdroj: Nielsen 4/19 – 3/20Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk



35

S
PÁ

JA
, 
O

V
P

LY
V

Ň
U

JE
, 
V

ŤA
H

U
JE

..
.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálnych 

sieťach:

Optimizmus a očakávania výrobcov však čias-
točne schladila pandémia ochorenia Covid−19, 
ktorá sa prejavila aj v zmrzlinárskom segmente. 
„Koronakríza a s tým spojená karanténa posu-
nula termín štartu tohtoročnej sezóny z apríla až 
na koniec mája, čím sa celá sezóna o štvrtinu 
skrátila. Nielenže boli zatvorené všetky športo-
viská a kúpaliská, ale všeobecne bola v tejto 
rúškovej dobe nízka ochota kúpiť si zmrzlinu na 
drievku a vychutnať si ju pod rúškom,“ hovorí 
Milan Svejkovský, projektový manažér značky 
Zmrzka zo spoločnosti Hollandia.

Avšak ešte nie je všetko stratené. „Vďaka sezón-
nosti zmrzlín zatiaľ rozdiel nie je tak veľmi cítiť, 
ale aj z iných sortimentov vidíme, že sa zákazní-
ci skôr uchýlili k pokrytiu základných potrieb 
a základných potravín než k zásobovaniu zmrz-
linami,“ konštatuje marketingový riaditeľ spo-
ločnosti Alimpex Food Martin Kincl. Urobiť pres-
nejšie odhady, ako sa bude zmrzlinovému trhu 

dariť v aktuálnej sezóne, je v podstate nemožné. 
Ukazujú to aj štatistiky predaja, ktoré sú úzko 
naviazané na počasie. V roku 2018 bolo dlhé 
a teplé leto, ktoré znamenalo dvojciferný medzi-
ročný nárast tržieb. Minulý rok však faktický 
koniec leta prišiel už v júli a odrazil sa aj na eko-
nomickej výkonnosti celého sektora. Za normál-
nych okolností je pritom zmrzlina na Slovensku ... /...

obľúbenou studenou sladkou pochúťkou. 
Z údajov spotrebiteľského panelu spoločnosti 
GfK vyplýva, že v roku 2019 si zmrzlinu aspoň 
raz kúpilo až 86 % slovenských domácností.
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„Dopyt závisí od počasia.“

 V posledných rokoch sa zvyšovala kúpna sila zákazníkov a pocítili sme 
oveľa väčší dopyt po prémiovejších zmrzlinách. Zákazníci si častejšie 
chceli skutočne zamaškrtiť a dopriať si niečo dobré. To sa prejavilo na 
postupnom zväčšovaní trhu v celkovej hodnote. Vývoj predaja zmrzlín 
je závislý od počasia. Ak je dlhé a teplé leto, ako bolo v roku 2018, po-
cítite veľký nárast, no v prípade, že sa leto skončí v júli, ako v roku 2019, 
celý trh sa prepadá.

Martin Kincl, marketingový riaditeľ, Alimpex Food
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CATSCAN
V tomto vydaní:

NANUKY SI
DRŽIA POZÍCIE

CS #3

Uplynulý rok predaju a spotrebe zmrzliny veľmi neprial. Keďže sa vrchol nanukovej 
sezóny viaže na tri najteplejšie mesiace v roku, spotreba mrazenej pochúťky do veľkej 
miery závisí aj od externých faktorov, napríklad od počasia. To počas posledného leta 

ani zďaleka nebolo ideálne. Po náraste spotreby v roku 
2018 tak pochopiteľne minulý rok prišiel jej pokles. 

A nezdá sa, že by rok 2020 mal byť extra úspešný.

CS #1 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #2 PIVO
CS #3 ZMRZLINY
CS #4 OPAĽOVACIA KOZMETIKA

Ľ
udia na Slovensku 
sú individualisti. Mi-
nimálne v spotrebe 
zmrzliny. Dáta, ktoré 
dlhodobo analyzuje 

spoločnosť Nielsen ukazujú, že jed-
noporciové zmrzliny, teda mrazené 
sladkosti určené len pre jedného, sú 
dlhodobo najpopulárnejšie a tvoria 
najväčšiu časť tržieb. Rodinné ba-
lenia zmrzlín sú ďaleko za nimi. 
Od apríla 2019 do marca 2020 
boli tržby z predaja veľkých balení 
dva a pol násobne nižšie ako tržby 

z predaja jednoporciových zmrzlín.

Zmrzliny určené len pre jedného spotre-
biteľa boli zároveň jedinou kategóriou, 
ktorej počas sledovaného obdobia rástli 
tržby, hoci len mierne. V medziročnom po-
rovnaní tržby za jednoporciové zmrzliny za 
posledný rok narástli o 1‚2 %. „Medziročne 

spotreba celej kategórie poklesla 
o 6‚7 %, no keďže priemerné ceny 
rástli tempom 7‚5 %, celkové tržby 
napriek prepadu spotreby mierne 
narástli. Zhruba štvrtina tržieb išla 

za privátne značky, pričom ich podiel 

poklesol,“ vysvetľuje konzultantka spoločnosti 
Nielsen Kateřina Panczaková. Dramatický pre-
pad v poslednom sledovanom období zazname-
nala kategória zmrzlinových praliniek a kúskov. 
Hoci aj v minulosti bola marginálnou súčasťou 
tohto segmentu, za uplynulý rok v nej výrobco-
via zaznamenali prepad o viac ako 80 %. Vyjad-
rené v absolútnych číslach, od apríla 2019 do 
marca 2020 sa na Slovensku predalo len 300 lit-
rov zmrzlinových praliniek a kúskov. Na porov-
nanie, jednoporciovej zmrzliny sa predalo 
takmer 8‚5 milióna litrov.

Kríza zmrazuje plány

Posledné roky na trhu ukazujú, že spotrebitelia 
majú čoraz vyberanejšie chute a sú ochotní 
priplatiť si za prémiovejšie produkty. Aj preto 
producenti neustále pred začiatkom novej sezó-
ny investujú do nových kombinácií a príchutí. 
„Na túto sezónu sme pripravili štyri nové príchu-
te zmrzlín. Najzaujímavejšia je slivka - mak a čo-
koláda - mäta, pri degustovaní vyhrala príchuť 
arašidy - slaný karamel,“ hovorí Zuzana Žubor 
Kágerová, obchodná riaditeľka spoločnosti Zvo-
lenská mliekareň.
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slovenských domácností si v priebehu 
minulého roka aspoň raz kúpilo zmrzlinu.

86 %

Zdroj: GfK 1/19 – 12/19

prepad predaného 
objemu zmrzliny 
zaznamenali výrobcovia 
za uplynulých
12 mesiacov.

6,7 %

Zdroj: Nielsen 4/19 – 3/20Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk
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CATSCAN
V tomto vydaní:

Z prieskumu agentúry Median SK, MML-TGI,  
3. + 4./2019 vyplynulo, že malé balenie zmrzli-
ny, teda nanuky, kornúty, sendviče a podobne, 
si aspoň raz kúpilo 53‚9 % respondentov. Dva 
až trikrát do mesiaca si jednoporciové zmrzliny 
odnieslo z obchodu 14‚2 % respondentov.

Neohrozená vanilka

Napriek tomu, že do mrazničiek v obchodoch 
neustále pribúdajú nové chute a nové kombiná-
cie, aj naďalej platí, že prvé miesto vo všetkých 
kategóriách drží tradičná vanilková zmrzlina.
„Domácnosti najviac minuli na vanilkové príchu-
te, ktoré tvoria pätinu podielu na výdavkoch. Za 
vanilkovou príchuťou nasleduje čokoládová a ja-
hodová príchuť. Vanilkové príchute zmrzliny si 
v uplynulom roku kúpilo zároveň aj najviac slo-
venských domácností,“ hovorí konzultantka 
Spotrebiteľského panelu GfK Lucia Pientková.

Spotreba vanilkovej zmrzliny však v absolút-
nych číslach v porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím minulý rok klesla. Je však otázne, aký 
vplyv malo na nižšiu spotrebu nevydarené leto. 
Za vanilkou podľa spoločnosti Nielsen nasledu-
jú ďalšie obvyklé príchute, ako čokoláda, jaho-
da a čisto smotanové zmrzliny. „Práve smota-
novej príchuti spolu s bourbonskou vanilkou sa 
minulý rok podarilo narásť v spotrebe aj v trž-
bách,“ približuje konzultantka agentúry Niel-
sen Kateřina  Panczaková.

Všeobecný trend orientovania spotrebiteľov na 
bio a eko kvalitu v kategórii zmrzlín neplatí úplne. 
„Tieto trendy sa v segmente zmrzlín veľmi nepre-
javujú. Keď už má zákazník chuť si zamaškrtiť, tak 

www.tovarapredaj.sk/publicistika/catscan
Pečivo, zmrzliny, teplé nápoje, cukrovinky, mäsové výrobky, mrazené jedlá, korenie, syry 
a mliečne výrobky, zdravá výživa, doplnky stravy, energetické nápoje, pet food, čistiace 
prostriedky, papierový a vatový program, opaľovacia kozmetika, písacie potreby a ďalšie.

ZAUJÍMAJÚ VÁS PREDAJE A TRENDY 
V PRODUKTOVÝCH KATEGÓRIÁCH? SLEDUJTE 
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naplno s poriadnou porciou chuti, ktorá sa skrýva 
hlavne v tuku a v cukre,“ hovorí Martin Kincl. 
Podľa Milana Svejkovského sú ich zákazníci kon-
zervatívni, viac ako polovica z nich preferuje 
mliečne a krémové príchute a o vegánske zmrz-
liny sa v skutočnosti takmer nikto nezaujíma.

Práve preto sa vo firme Hollandia rozhodli ísť 
proti vegánskym trendom v stravovaní a zakla-
dajú si na tom, že vyrábajú jogurtovú zmrzlinu. 
Základným stavebným kameňom v segmente 
zmrzlín je teda mrazený jogurtový krém obalený 
sorbetom z letného alebo tropického ovocia. Na 
túto sezónu ako novinku firma pripravila zmrz-
liny s príchuťou manga a maliny. „V tomto oka-
mihu finalizujeme ešte jednu novinku, rodinné 
balenie Hollandia Zmrzka Brownie v 470 mililit-
rovom tégliku. Výroba však asi dva mesiace 
mešká, pretože v Nemecku odstavili výrobu 
obalového materiálu,“ hovorí Milan Svejkovský. 
Zuzana Žubor Kágerová upozorňuje na popula-
ritu zmrzliny s kúskami keksov či čokolády. 
„Spotrebiteľ chce mať zážitok pri konzumovaní 
zmrzliny,“ konštatuje.

Urobiť zákazníkovi chuť

Podľa údajov spoločnosti Nielsen sú pre spotre-
biteľa najdôležitejším kanálom pri nákupe zmrz-
lín hypermarkety a supermarkety, ktoré zároveň 
prispeli k jemnému medziročnému nárastu v ka-
tegórii tržieb. Podporiť predaj zmrzlín sa však dá 
priamo v každom obchode. „Okrem klasického 
merchandisingu, ktorý sa dá využiť napríklad 
k rôznym spotrebiteľským súťažiam v predajni, 
podporujeme predajne predovšetkým zapožiča-
ním mraziaceho boxu, ktorý je pri splnení mini-

málneho objednaného množstva zdarma,“ ho-
vorí Milan Svejkovský. 

Podľa Martina Kincla je dôležitá predovšetkým 
dobrá viditeľnosť a ponuka, ktorá zákazníka 
osloví čo najbližšie pri východe, kedy už premýš-
ľa nad vecami, na ktoré má v danom okamihu 
chuť a nie nad základným nákupom. K tomu, 
samozrejme, patrí aj tradičná reklama, upútav-
ky, prípadne aj ochutnávky nových produktov. 
„Som presvedčená, že spotrebiteľ bude v tomto 
roku viac veriť overeným značkám, ktoré pozná, 
ako by mal skúšať niečo úplne nové a nepozna-
né. Pôjde o stabilitu a dôveru. Taktiež si myslím, 
že zákazník bude mať hlbšie do vrecka, a tak sa 
znova vrátime k tomu, že bude na trhu fungovať 
len cena,“ uzatvára Zuzana Žubor Kágerová.

Zdroj: Nielsen 4/19 – 3/20

Podiel predaných druhov jednoporciových 
zmrzlín

Nanuk 65‚5 %
Kornút 13‚7 %
Sendvič 13‚2 %

Téglik 3‚4 %
Tuba 2‚9 %

Ostatné 1‚3 %

CS #1 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #2 PIVO
CS #3 ZMRZLINY
CS #4 OPAĽOVACIA KOZMETIKA
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CATSCAN
V tomto vydaní:

Z prieskumu agentúry Median SK, MML-TGI,  
3. + 4./2019 vyplynulo, že malé balenie zmrzli-
ny, teda nanuky, kornúty, sendviče a podobne, 
si aspoň raz kúpilo 53‚9 % respondentov. Dva 
až trikrát do mesiaca si jednoporciové zmrzliny 
odnieslo z obchodu 14‚2 % respondentov.

Neohrozená vanilka

Napriek tomu, že do mrazničiek v obchodoch 
neustále pribúdajú nové chute a nové kombiná-
cie, aj naďalej platí, že prvé miesto vo všetkých 
kategóriách drží tradičná vanilková zmrzlina.
„Domácnosti najviac minuli na vanilkové príchu-
te, ktoré tvoria pätinu podielu na výdavkoch. Za 
vanilkovou príchuťou nasleduje čokoládová a ja-
hodová príchuť. Vanilkové príchute zmrzliny si 
v uplynulom roku kúpilo zároveň aj najviac slo-
venských domácností,“ hovorí konzultantka 
Spotrebiteľského panelu GfK Lucia Pientková.

Spotreba vanilkovej zmrzliny však v absolút-
nych číslach v porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím minulý rok klesla. Je však otázne, aký 
vplyv malo na nižšiu spotrebu nevydarené leto. 
Za vanilkou podľa spoločnosti Nielsen nasledu-
jú ďalšie obvyklé príchute, ako čokoláda, jaho-
da a čisto smotanové zmrzliny. „Práve smota-
novej príchuti spolu s bourbonskou vanilkou sa 
minulý rok podarilo narásť v spotrebe aj v trž-
bách,“ približuje konzultantka agentúry Niel-
sen Kateřina  Panczaková.

Všeobecný trend orientovania spotrebiteľov na 
bio a eko kvalitu v kategórii zmrzlín neplatí úplne. 
„Tieto trendy sa v segmente zmrzlín veľmi nepre-
javujú. Keď už má zákazník chuť si zamaškrtiť, tak 

www.tovarapredaj.sk/publicistika/catscan
Pečivo, zmrzliny, teplé nápoje, cukrovinky, mäsové výrobky, mrazené jedlá, korenie, syry 
a mliečne výrobky, zdravá výživa, doplnky stravy, energetické nápoje, pet food, čistiace 
prostriedky, papierový a vatový program, opaľovacia kozmetika, písacie potreby a ďalšie.

ZAUJÍMAJÚ VÁS PREDAJE A TRENDY 
V PRODUKTOVÝCH KATEGÓRIÁCH? SLEDUJTE 
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naplno s poriadnou porciou chuti, ktorá sa skrýva 
hlavne v tuku a v cukre,“ hovorí Martin Kincl. 
Podľa Milana Svejkovského sú ich zákazníci kon-
zervatívni, viac ako polovica z nich preferuje 
mliečne a krémové príchute a o vegánske zmrz-
liny sa v skutočnosti takmer nikto nezaujíma.

Práve preto sa vo firme Hollandia rozhodli ísť 
proti vegánskym trendom v stravovaní a zakla-
dajú si na tom, že vyrábajú jogurtovú zmrzlinu. 
Základným stavebným kameňom v segmente 
zmrzlín je teda mrazený jogurtový krém obalený 
sorbetom z letného alebo tropického ovocia. Na 
túto sezónu ako novinku firma pripravila zmrz-
liny s príchuťou manga a maliny. „V tomto oka-
mihu finalizujeme ešte jednu novinku, rodinné 
balenie Hollandia Zmrzka Brownie v 470 mililit-
rovom tégliku. Výroba však asi dva mesiace 
mešká, pretože v Nemecku odstavili výrobu 
obalového materiálu,“ hovorí Milan Svejkovský. 
Zuzana Žubor Kágerová upozorňuje na popula-
ritu zmrzliny s kúskami keksov či čokolády. 
„Spotrebiteľ chce mať zážitok pri konzumovaní 
zmrzliny,“ konštatuje.

Urobiť zákazníkovi chuť

Podľa údajov spoločnosti Nielsen sú pre spotre-
biteľa najdôležitejším kanálom pri nákupe zmrz-
lín hypermarkety a supermarkety, ktoré zároveň 
prispeli k jemnému medziročnému nárastu v ka-
tegórii tržieb. Podporiť predaj zmrzlín sa však dá 
priamo v každom obchode. „Okrem klasického 
merchandisingu, ktorý sa dá využiť napríklad 
k rôznym spotrebiteľským súťažiam v predajni, 
podporujeme predajne predovšetkým zapožiča-
ním mraziaceho boxu, ktorý je pri splnení mini-

málneho objednaného množstva zdarma,“ ho-
vorí Milan Svejkovský. 

Podľa Martina Kincla je dôležitá predovšetkým 
dobrá viditeľnosť a ponuka, ktorá zákazníka 
osloví čo najbližšie pri východe, kedy už premýš-
ľa nad vecami, na ktoré má v danom okamihu 
chuť a nie nad základným nákupom. K tomu, 
samozrejme, patrí aj tradičná reklama, upútav-
ky, prípadne aj ochutnávky nových produktov. 
„Som presvedčená, že spotrebiteľ bude v tomto 
roku viac veriť overeným značkám, ktoré pozná, 
ako by mal skúšať niečo úplne nové a nepozna-
né. Pôjde o stabilitu a dôveru. Taktiež si myslím, 
že zákazník bude mať hlbšie do vrecka, a tak sa 
znova vrátime k tomu, že bude na trhu fungovať 
len cena,“ uzatvára Zuzana Žubor Kágerová.

Zdroj: Nielsen 4/19 – 3/20

Podiel predaných druhov jednoporciových 
zmrzlín

Nanuk 65‚5 %
Kornút 13‚7 %
Sendvič 13‚2 %

Téglik 3‚4 %
Tuba 2‚9 %

Ostatné 1‚3 %

CS #1 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #2 PIVO
CS #3 ZMRZLINY
CS #4 OPAĽOVACIA KOZMETIKA Legendárna

zmrzlina

NOVINKANOVINKANOVINKA

NOVINKANOVINKANOVINKA

NOVINKANOVINKANOVINKA
NOVINKANOVINKANOVINKA
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CATSCAN
V tomto vydaní:

KORONA 
 OPAĽOVANIE 
 NESTOPNE

CS #4

... /...

Dovolenka pri mori sa 
v tomto roku stane viac 
dobrodružstvom s neistým 

koncom, než obyčajným letným pôžitkom. Pandémia ochorenia Covid-19 zasiahla 
v maloobchode väčšinu oblastí, no jednou z najviac zasiahnutých kategórií bude 
rozhodne opaľovacia kozmetika. Výrobcovia už dnes hlásia pokles predaja a tržieb 
v porovnaní s minulým rokom. Na druhej strane však netreba zabúdať na to, že slnko 
nesvieti len pri mori, ale aj v slovenských horách.

CS #1 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #2 PIVO
CS #3 ZMRZLINY
CS #4 OPAĽOVACIA KOZMETIKA

O
paľovacia kozmetika podlieha 
silnému vplyvu sezónnosti. Spo-
ločnosť GfK uvádza, že najviac 
nákupov sledujú v mesiacoch 
jún a júl. Až štyri pätiny z celko-

vej nakúpenej hodnoty v sledovanom roku pri-
padajú práve na tieto dva mesiace. Výrobcovia 
opaľovacej kozmetiky za vrchol sezóny považujú 
o niečo širšie obdobie, začína sa podľa nich už 
v máji a končí sa približne v septembri. Netreba 
zabúdať ani na exotické dovolenky, ktoré spot-
rebitelia absolvujú v zimných mesiacoch.

Podľa údajov spoločnosti Nielsen zákazníci mi-
nuli za opaľovaciu kozmetiku od vlaňajšieho 
apríla do tohtoročného marca viac ako 6‚3 mi-
lióna eur a predalo sa takmer 1‚2 milióna kusov 

kozmetiky. Do tohtoročného vývoja v oblasti 
krémov a olejov používaných v súvislosti s opa-
ľovaním neočakávane, no najmä citeľne zasiah-
la pandémia nového koronavírusu. Viacerí vý-
robcovia hlásia prepady predajov a už dnes sú 
vyrovnaní s tým, že sezóna 2020 bude v porov-
naní s minulým rokom oveľa slabšia. Podľa spo-
ločnosti Nielsen predaje za prvý kvartál tohto 
roka poklesli o 21 %.

„V prvom momente sme od našich odberateľov 
dostávali informácie o znížení plánovaných od-
berov sezónneho tovaru o 50 percent, pre-
tože ani oni nevedeli predpokladať 
ďalší vývoj predaja v tomto segmen-
te. Postupne prichádzajú ďalšie 
objednávky, ale súčasný 

predaj nedosahuje úroveň predošlých rokov,“ 
hovorí Ivan Milý ml., obchodný manažér spoloč-
nosti Herba Drug Trade, ktorá stojí za značkou 
opaľovacej kozmetiky Nubian. Pokračuje, že 
ďalší vývoj v predajoch bude závisieť predovšet-
kým od toho, ako bude vyzerať situácia v súvis-
losti s ochorením Covid−19, ale aj od počasia.

Pokles v desiatkach percent očakáva taktiež Má-
ria Valentová, brand manažérka firmy Sarantis 
Slovakia, ktorá má vo svojom portfóliu značku 
opaľovacej kozmetiky Astrid. Negatívny trend 

zachytili v marci aj v spoločnosti dm 
drogerie markt, no podľa slov sor-

timentnej manažérky Lindy Ta-
kácsovej zatiaľ vo firme ne-

maľujú čierne scenáre. 

10‚3 %
1,2 mil. ks 10 nárast zaznamenali tržby 

z opaľovacej kozmetiky.

Zdroj: Nielsen, 04/19 – 03/20

1,opaľovacej kozmetiky sa predalo za rok.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk
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Dovolenka pri mori sa 
v tomto roku stane viac 
dobrodružstvom s neistým 

koncom, než obyčajným letným pôžitkom. Pandémia ochorenia Covid-19 zasiahla 
v maloobchode väčšinu oblastí, no jednou z najviac zasiahnutých kategórií bude 
rozhodne opaľovacia kozmetika. Výrobcovia už dnes hlásia pokles predaja a tržieb 
v porovnaní s minulým rokom. Na druhej strane však netreba zabúdať na to, že slnko 
nesvieti len pri mori, ale aj v slovenských horách.

CS #1 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #2 PIVO
CS #3 ZMRZLINY
CS #4 OPAĽOVACIA KOZMETIKA

O
paľovacia kozmetika podlieha 
silnému vplyvu sezónnosti. Spo-
ločnosť GfK uvádza, že najviac 
nákupov sledujú v mesiacoch 
jún a júl. Až štyri pätiny z celko-

vej nakúpenej hodnoty v sledovanom roku pri-
padajú práve na tieto dva mesiace. Výrobcovia 
opaľovacej kozmetiky za vrchol sezóny považujú 
o niečo širšie obdobie, začína sa podľa nich už 
v máji a končí sa približne v septembri. Netreba 
zabúdať ani na exotické dovolenky, ktoré spot-
rebitelia absolvujú v zimných mesiacoch.

Podľa údajov spoločnosti Nielsen zákazníci mi-
nuli za opaľovaciu kozmetiku od vlaňajšieho 
apríla do tohtoročného marca viac ako 6‚3 mi-
lióna eur a predalo sa takmer 1‚2 milióna kusov 

kozmetiky. Do tohtoročného vývoja v oblasti 
krémov a olejov používaných v súvislosti s opa-
ľovaním neočakávane, no najmä citeľne zasiah-
la pandémia nového koronavírusu. Viacerí vý-
robcovia hlásia prepady predajov a už dnes sú 
vyrovnaní s tým, že sezóna 2020 bude v porov-
naní s minulým rokom oveľa slabšia. Podľa spo-
ločnosti Nielsen predaje za prvý kvartál tohto 
roka poklesli o 21 %.

„V prvom momente sme od našich odberateľov 
dostávali informácie o znížení plánovaných od-
berov sezónneho tovaru o 50 percent, pre-
tože ani oni nevedeli predpokladať 
ďalší vývoj predaja v tomto segmen-
te. Postupne prichádzajú ďalšie 
objednávky, ale súčasný 

predaj nedosahuje úroveň predošlých rokov,“ 
hovorí Ivan Milý ml., obchodný manažér spoloč-
nosti Herba Drug Trade, ktorá stojí za značkou 
opaľovacej kozmetiky Nubian. Pokračuje, že 
ďalší vývoj v predajoch bude závisieť predovšet-
kým od toho, ako bude vyzerať situácia v súvis-
losti s ochorením Covid−19, ale aj od počasia.

Pokles v desiatkach percent očakáva taktiež Má-
ria Valentová, brand manažérka firmy Sarantis 
Slovakia, ktorá má vo svojom portfóliu značku 
opaľovacej kozmetiky Astrid. Negatívny trend 

zachytili v marci aj v spoločnosti dm 
drogerie markt, no podľa slov sor-

timentnej manažérky Lindy Ta-
kácsovej zatiaľ vo firme ne-

maľujú čierne scenáre. 

10‚3 %
1,2 mil. ks nárast zaznamenali tržby 

z opaľovacej kozmetiky.

Zdroj: Nielsen, 04/19 – 03/20

opaľovacej kozmetiky sa predalo za rok.

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Je skvelé mať niekoho, 
kto sa o vás stará. 
Objavte inovovaný slnečný rad Astrid Sun

a užívajte si bezstarostný pobyt na slnku s celou rodinou.

UVA+UVB+IR+VL ochrana

Provitamín D pre vyššiu odolnosť pokožky pred UV žiarením

Klinicky testované, minimalizuje riziko alergických reakcií
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CATSCAN
V tomto vydaní:

„Keďže nás podľa prognóz meteorológov čaká 
horúce leto, výraznejší pokles jej predaja ne-
predpokladáme aj napriek tomu, že túto sezónu 
budeme mať obmedzené možnosti vycestova-
nia k moru,“ vysvetľuje. Opaľovacia kozmetika 
sa totiž nemusí nevyhnutne spájať len s dovo-
lenkou pri mori, hoci primárnou motiváciou na 
jej nákup stále zostáva práve táto udalosť. Ne-
treba však zabúdať na to, že slnko svieti aj na 
horách, a predovšetkým počas letných mesiacov 
sa vie človek spáliť aj pri vysokohorskej turistike 
či na bicykli.

Nemusí to byť 
čierny scenár

Vo všeobecnosti totiž predaje opaľovacej koz-
metiky dlhodobo rastú nielen v objeme, ale aj 
v množstve minutých peňazí. Podľa údajov spo-
ločnosti Nielsen sa za uplynulých 12 mesiacov 
predalo o 6‚3 % viac kusov prípravkov súvisia-
cich s opaľovaním ako v predchádzajúcom sle-
dovanom období. Tržby z predajov rástli ešte 
rýchlejšie, a to až o 10‚3 %, čo je spôsobené 
predovšetkým vyššími priemernými cenami opa-
ľovacích prípravkov.

Rástla kategória produktov určených na opaľo-
vanie aj po opaľovaní. Jediný segment, ktorý 
zaznamenal prepad, boli samoopaľovacie prí-
pravky. Počet predaných kusov poklesol 
o 5‚2 %, tržby klesali ešte rýchlejšie, až o 6‚9 %. 
Na druhej strane, vyjadrené v absolútnych čís-
lach, aj za samoopaľovacie prostriedky minuli 
ľudia na Slovensku v posledných 12 mesiacoch 
viac ako 187-tisíc eur.

„Z hľadiska nákupných kanálov najviac peňazí na 
opaľovacie prípravky minuli domácnosti v drogé-
riách. Išlo o takmer dve pätiny z celkovej nakúpe-
nej hodnoty. Za drogériami nasledujú hypermar-
kety, ktoré sa podieľali jednou pätinou celkovej 
nakúpenej hodnoty a diskontné predajne taktiež 
s jednou pätinou z celkovej nakúpenej hodnoty,“ 
hovorí konzultantka spoločnosti GfK Lucia Králo-
vičová. Podobné čísla agentúra hlási aj pri prí-
pravkoch po opaľovaní, akurát na druhom mies-
te sa umiestnili miesto hypermarketov lekárne.

Po čom zákazníci túžia?

Hoci výrobcovia opaľovacej kozmetiky rátajú 
s tým, že toto nebude ich najvydarenejší rok a že 
odhadnúť správanie spotrebiteľov bude veľmi 
ťažké, o to viac si uvedomujú, že nesmú zaspať 
v konkurenčnom boji.

„Uvažovali sme nad alternatívou, že zákazník 
siahne po produktoch v menšom balení a s niž-
ším ochranným faktorom. Naši odberatelia však 
od nás odobrali celé portfólio produktov, takže 
nižšie aj vyššie ochranné faktory a taktiež men-
šie i väčšie balenia, aby mal zákazník možnosť 
širšieho výberu, keďže túto sezónu aj s odbera-
teľmi považujeme za ťažko čitateľnú,“ hovorí 
Ivan Milý ml., ktorý reprezentuje značku  Nubian.

Vo všeobecnosti zo skúseností výrobcov vyplýva, 
že spotrebitelia preferujú skôr vyššie ochranné 
faktory. „Registrujeme stále rastúcu popularitu 
vyšších ochranných faktorov a rastúcu obľúbe-
nosť produktov s veľmi vysokou ochranou, teda 
ochranným faktorom 50 a viac,“ uvádza Mária 
Valentová zastupujúca produkty značky Astrid. 
Práve kvôli tomu na tento rok pripravili viacero 
noviniek, ktoré na trendy na trhu náležite rea-
gujú. „Naše nové produkty na opaľovanie s ino-
vatívnou slnečnou technológiou (UVA/UVB/IR/
VL) poskytujú pokožke širokospektrálnu fo-
tostabilnú ochranu pred škodlivými vplyvmi UV 
žiarenia a ochranu pred infračerveným žiarením 
a viditeľným svetlom,“ dodáva.

Platí, že dopyt rastie predovšetkým po produk-
toch, ktoré umožňujú rýchlu a jednoduchú apli-
káciu, čo v praxi bývajú predovšetkým kozme-
tické prípravky v spreji. Výrobcovia sa taktiež 
zhodujú v tom, že existuje cieľová skupina, kto-
rá vyhľadáva produkty v bio a eko kvalite a sna-

žia sa týmto požiadavkám vyhovieť. „Dopyt po 
prírodných prípravkoch každý rok rastie. Výraz-
nejší nárast sme zaznamenali hlavne v sortimen-
te produktov určených pre deti,“ hovorí Linda 
Takácsová z dm drogerie markt.

Keďže sezóna 2020 bude z hľadiska predajov 
opaľovacej kozmetiky pravdepodobne kritická 
a výpadky nenahradia ani nákupy produktov 
v zimných mesiacoch kvôli rozvíjajúcej sa turis-
tike v exotických destináciách, bude podľa vý-
robcov potrebné zvýšiť aj snahu v oblasti mar-
ketingu. Oslovení producenti sa zhodujú v tom, 
že dobre zvykne fungovať druhotné vystavenie 
produktov v predajniach. „Spotrebitelia majú 
tendenciu rozhodovať sa v tomto segmente 
trhu racionálne. Produkty slnečnej starostlivosti 
sú vysoko funkčné záležitosti a spotrebitelia pre-
to uprednostňujú značky a výrobky, ktoré splnia 
to, čo deklarujú,“ konštatuje Mária Valentová. 
Ako pokračuje, vzhľadom na aktuálnu situáciu 
preferujú podporu produktov najmä prostred-
níctvom digitálnej formy.

Zapôsobiť by mohli aj inovatívne kampane 
orientované na domácich turistov, ktorí plánujú 
leto stráviť v slovenských horách. Zvyk je zatiaľ 
skôr taký, že na ochranu pred slnkom stačia 
v horách len slnečné okuliare. A na jeseň sa na 
uliciach slovenských miest zakaždým zjaví podo-
zrivé množstvo ľudí s okuliarmi od slnka.

„Pri nákupe sa odrážajú individuálne 
preferencie spotrebiteľov.“

Prvá je voľba druhu výrobku, teda mlieko, emulzia, olej alebo krém, 
preferovaný spôsob aplikácie, akým je napríklad sprej na jednoduchú 
aplikáciu zo všetkých smerov, aj prevráteným dnom, a napokon veľkosť 
balení. Popularitu získavajú miniatúrky, ktoré sa komfortne zmestia do 
kabelky a môžete ich mať vždy pri sebe.

Mária Valentová, brand manažérka, Sarantis Slovakia

CS #1 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #2 PIVO
CS #3 ZMRZLINY
CS #4 OPAĽOVACIA KOZMETIKA

Podiel objemu opaľovacej kozmetiky
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Prípravky 
na opaľovanie 80‚8 %

Prípravky 
po opaľovaní 16‚3 %

Samoopaľovacie 
prípravky 2‚9 %

Ľudia si žiadajú 
vysoký ochranný 

faktor.



Ak chcete prezentovať vaše novinky v tejto rubrike, kontaktujte naše obchodné oddelenie: tel.: +421 911 750 758, tatiana.kossova@atoz.sk
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SLEDUJTE INTERNETOVÚ DATABÁZU NOVINIEK NA WWW.TAPNOVINKY.SK

PEČIVO

Kváskové korene
Vďaka špeciálnemu pekárenskému výrobku – 
Le Pain, vlastnému kvasu a použitej výrobnej 
technológii, akou je viachodinové odpočíva-
nie cesta pred spracovaním, je zabezpečená 
vzdušná štruktúra a chrumkavá kôrka tohto vý-
nimočného výrobku. V ponuke je vo viacerých 
príchutiach: olivový, cibuľový, tmavý, celozrnný 
a viaczrnný. Gramáž po dopečení 300 g.

OPAĽOVACIA KOZMETIKA

Olejový zážitok plný exotiky s kokosovou vôňou
ASTRID SUN Suchý olej na opaľovanie COCONUT LOVE OF 20 s inovatívnou 
slnečnou technológiou (UVA/UVB/IR) poskytuje pokožke širokospektrálnu 
fotostabilnú ochranu pred škodlivými vplyvmi UV a infračerveného žiarenia. 

Zloženie je obohatené o olej z vlašských orechov. Kokosový olej podporuje 
intenzívnejšie opálenie pokožky a poskytuje okamžitý chladivý efekt. 
Zanecháva pokožku jemnú, super suchú na dotyk a prevoňanú kokosovou 
vôňou. 

Odolný proti piesku. 360° sprejový mechanizmus. Vhodný pre vegánov. 

Balenie: 150 ml.

ASTRID T.M., a. s.

Žerotínova 1133/32

130 00  Praha 3, ČR

+420 222 801 700

info@astrid.cz

www.astrid.cz

NEALKO PIVO

Vychutnajte si novinky 
od Birellu
Po minuloročnom úspechu Coly od Birellu prináša 
Birell hneď tri nové príchute – osviežujúcu Citro-
nádu, voňavú Bazu a sladkastý Ľadový čaj s brosky-
ňou. Ako je pri Birelli zvykom, všetky sú vyrobené 
z čisto prírodných surovín, bez konzervantov a 
umelých farbív a so znížným obsahom cukru. No-
vinky od Birellu tak predstavujú to pravé osvieženie 
pre tých, ktorí obľubujú limonády, no uprednost-
ňujú nápoje bez vysokého obsahu cukru a umelých 
prísad.

CUKRÍKY

EUCALYPTUS Dropsy s eukalyptovým a mätovým 
olejom a citrónovou šťavou 150g
Tradičné a obľúbené tvrdé dropsy s eukalyptom a mätou prichádzajú 
spolu s letnou sezónou na pulty s novou, jedinečne osviežujúcou 
citrónovou verziou. Bonusom je nielen jednoduché zloženie, ale 
hlavne vysokokvalitné prírodné suroviny, ako eukalyptový, 
mätový olej a čerstvá citrónová šťava. Toto všetko 
zaručuje milovníkom sladkostí pre skvelý dych dlhotrvajúci 
pocit výraznej chuti a sviežosti, podporený chuťou 
citrónov, ktorý ich zaručené uspokojí! V ponuke aj 
CLASSIC, EXTRA STRONG a cestovná 32 g verzia.

TOL, s. r. o.

Priemyselná 4765

059 51  Poprad

+421 905 621 355

tol@tol.sk

www.tol.sk

ZMRZLINY

Tešte sa na letnú 
novinku Polárka!
Milovníci donutov spozornite! Značka Polárka pri-
chádza s letnou novinkou Oblížek. Táto krémová 
zmrzlina skutočne vyzerá ako oblúbený Homerov
zákusok. Mrazený krém s príchuťou donutu je 
poliaty ružovou polevou s farebnými cukrovými 
kúskami. Oblížek vám učaruje svojim mladistvým 
hravým vzhľadom a farbami, s ktorými si užijete 
veľa zábavy. Oblížek je ideálna zmrzlina pre rozvíja-
nie vašej kreativity. 

Vyskúšajte fotky: Oblížek ako 
okuliare alebo Oblížkové uši 
ako panda.

SAHNEBÖHM Bratislava, spol. s r. o.

Rusovská cesta 20

851 01  Bratislava

+420 234 106 141

www.zmrzlinypolarka.cz

www.zmrzlinyalimpex.cz 

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Mattoni ochutené – 
 špeciálne príchute
Značka Mattoni uvádza nové špeciálne príchute Mattoni Black 
a Mattoni Multi, ktoré nadväzujú na úspešnú inováciu Mattoni 
Cedrata s chuťou citrusov. Mattoni Black s príchuťou čiernych 
plodov je kombináciou lahodnej chute čučoriedok, černíc 
a ríbezlí. Mattoni Multi s chuťou tropického ovocia obsahuje 
šťavu z marakuje, manga, citrónu, pomaranča a jablka. Príchute 
neobsahujú umelé farbivá a sladidlá.

MATTONI 1873

Vajnorská 100/B

831 04  Bratislava

info@mattoni.cz 

www.mattoni.eu

Plzeňský Prazdroj Slovensko

Pivovarská 9

082 21  Bratislava

0850 111 258

prazdroj@asahibeer.sk

www.prazdroj.sk

MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Múzejná 208/1

929 01  Dunajská Streda

info@minitbakery.sk

www.minitbakery.sk
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CATSCAN
V tomto vydaní:

„Keďže nás podľa prognóz meteorológov čaká 
horúce leto, výraznejší pokles jej predaja ne-
predpokladáme aj napriek tomu, že túto sezónu 
budeme mať obmedzené možnosti vycestova-
nia k moru,“ vysvetľuje. Opaľovacia kozmetika 
sa totiž nemusí nevyhnutne spájať len s dovo-
lenkou pri mori, hoci primárnou motiváciou na 
jej nákup stále zostáva práve táto udalosť. Ne-
treba však zabúdať na to, že slnko svieti aj na 
horách, a predovšetkým počas letných mesiacov 
sa vie človek spáliť aj pri vysokohorskej turistike 
či na bicykli.

Nemusí to byť 
čierny scenár

Vo všeobecnosti totiž predaje opaľovacej koz-
metiky dlhodobo rastú nielen v objeme, ale aj 
v množstve minutých peňazí. Podľa údajov spo-
ločnosti Nielsen sa za uplynulých 12 mesiacov 
predalo o 6‚3 % viac kusov prípravkov súvisia-
cich s opaľovaním ako v predchádzajúcom sle-
dovanom období. Tržby z predajov rástli ešte 
rýchlejšie, a to až o 10‚3 %, čo je spôsobené 
predovšetkým vyššími priemernými cenami opa-
ľovacích prípravkov.

Rástla kategória produktov určených na opaľo-
vanie aj po opaľovaní. Jediný segment, ktorý 
zaznamenal prepad, boli samoopaľovacie prí-
pravky. Počet predaných kusov poklesol 
o 5‚2 %, tržby klesali ešte rýchlejšie, až o 6‚9 %. 
Na druhej strane, vyjadrené v absolútnych čís-
lach, aj za samoopaľovacie prostriedky minuli 
ľudia na Slovensku v posledných 12 mesiacoch 
viac ako 187-tisíc eur.

„Z hľadiska nákupných kanálov najviac peňazí na 
opaľovacie prípravky minuli domácnosti v drogé-
riách. Išlo o takmer dve pätiny z celkovej nakúpe-
nej hodnoty. Za drogériami nasledujú hypermar-
kety, ktoré sa podieľali jednou pätinou celkovej 
nakúpenej hodnoty a diskontné predajne taktiež 
s jednou pätinou z celkovej nakúpenej hodnoty,“ 
hovorí konzultantka spoločnosti GfK Lucia Králo-
vičová. Podobné čísla agentúra hlási aj pri prí-
pravkoch po opaľovaní, akurát na druhom mies-
te sa umiestnili miesto hypermarketov lekárne.

Po čom zákazníci túžia?

Hoci výrobcovia opaľovacej kozmetiky rátajú 
s tým, že toto nebude ich najvydarenejší rok a že 
odhadnúť správanie spotrebiteľov bude veľmi 
ťažké, o to viac si uvedomujú, že nesmú zaspať 
v konkurenčnom boji.

„Uvažovali sme nad alternatívou, že zákazník 
siahne po produktoch v menšom balení a s niž-
ším ochranným faktorom. Naši odberatelia však 
od nás odobrali celé portfólio produktov, takže 
nižšie aj vyššie ochranné faktory a taktiež men-
šie i väčšie balenia, aby mal zákazník možnosť 
širšieho výberu, keďže túto sezónu aj s odbera-
teľmi považujeme za ťažko čitateľnú,“ hovorí 
Ivan Milý ml., ktorý reprezentuje značku  Nubian.

Vo všeobecnosti zo skúseností výrobcov vyplýva, 
že spotrebitelia preferujú skôr vyššie ochranné 
faktory. „Registrujeme stále rastúcu popularitu 
vyšších ochranných faktorov a rastúcu obľúbe-
nosť produktov s veľmi vysokou ochranou, teda 
ochranným faktorom 50 a viac,“ uvádza Mária 
Valentová zastupujúca produkty značky Astrid. 
Práve kvôli tomu na tento rok pripravili viacero 
noviniek, ktoré na trendy na trhu náležite rea-
gujú. „Naše nové produkty na opaľovanie s ino-
vatívnou slnečnou technológiou (UVA/UVB/IR/
VL) poskytujú pokožke širokospektrálnu fo-
tostabilnú ochranu pred škodlivými vplyvmi UV 
žiarenia a ochranu pred infračerveným žiarením 
a viditeľným svetlom,“ dodáva.

Platí, že dopyt rastie predovšetkým po produk-
toch, ktoré umožňujú rýchlu a jednoduchú apli-
káciu, čo v praxi bývajú predovšetkým kozme-
tické prípravky v spreji. Výrobcovia sa taktiež 
zhodujú v tom, že existuje cieľová skupina, kto-
rá vyhľadáva produkty v bio a eko kvalite a sna-

žia sa týmto požiadavkám vyhovieť. „Dopyt po 
prírodných prípravkoch každý rok rastie. Výraz-
nejší nárast sme zaznamenali hlavne v sortimen-
te produktov určených pre deti,“ hovorí Linda 
Takácsová z dm drogerie markt.

Keďže sezóna 2020 bude z hľadiska predajov 
opaľovacej kozmetiky pravdepodobne kritická 
a výpadky nenahradia ani nákupy produktov 
v zimných mesiacoch kvôli rozvíjajúcej sa turis-
tike v exotických destináciách, bude podľa vý-
robcov potrebné zvýšiť aj snahu v oblasti mar-
ketingu. Oslovení producenti sa zhodujú v tom, 
že dobre zvykne fungovať druhotné vystavenie 
produktov v predajniach. „Spotrebitelia majú 
tendenciu rozhodovať sa v tomto segmente 
trhu racionálne. Produkty slnečnej starostlivosti 
sú vysoko funkčné záležitosti a spotrebitelia pre-
to uprednostňujú značky a výrobky, ktoré splnia 
to, čo deklarujú,“ konštatuje Mária Valentová. 
Ako pokračuje, vzhľadom na aktuálnu situáciu 
preferujú podporu produktov najmä prostred-
níctvom digitálnej formy.

Zapôsobiť by mohli aj inovatívne kampane 
orientované na domácich turistov, ktorí plánujú 
leto stráviť v slovenských horách. Zvyk je zatiaľ 
skôr taký, že na ochranu pred slnkom stačia 
v horách len slnečné okuliare. A na jeseň sa na 
uliciach slovenských miest zakaždým zjaví podo-
zrivé množstvo ľudí s okuliarmi od slnka.

„Pri nákupe sa odrážajú individuálne 
preferencie spotrebiteľov.“

Prvá je voľba druhu výrobku, teda mlieko, emulzia, olej alebo krém, 
preferovaný spôsob aplikácie, akým je napríklad sprej na jednoduchú 
aplikáciu zo všetkých smerov, aj prevráteným dnom, a napokon veľkosť 
balení. Popularitu získavajú miniatúrky, ktoré sa komfortne zmestia do 
kabelky a môžete ich mať vždy pri sebe.

Mária Valentová, brand manažérka, Sarantis Slovakia

CS #1 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #2 PIVO
CS #3 ZMRZLINY
CS #4 OPAĽOVACIA KOZMETIKA

Podiel objemu opaľovacej kozmetiky
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Prípravky 
na opaľovanie 80‚8 %

Prípravky 
po opaľovaní 16‚3 %

Samoopaľovacie 
prípravky 2‚9 %

Ľudia si žiadajú 
vysoký ochranný 

faktor.
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RAŇAJKY pri snahe o zdravý životný štýl naberajú na dôležitosti.

PROSTRIEDKY NA RIAD
by mali byť k prírode šetrné.

NEPREHLIADNITE

Ste na konci 
TaPmag. 
Neprehliadli 
ste niečo?

V našom  ďalšom čísle:

Ak sa chcete dozvedieť viac, 
kontaktujte nás na:
www.tovarapredaj.sk/kontakty
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NA ZÁKLADE ROZSIAHLEHO PRIESKUMU MEDZI 2000 SPOTREBITEĽMI 
HĽADÁME A OCEŇUJEME NAJLEPŠIE NOVINKY NA TRHU. 

VOĽBA SPOTREBITEĽOV – NAJLEPŠIA NOVINKA 2020:
>  16 nových kategórií
>  102 nominovaných výrobkov
>  32 víťazov zvolených spotrebiteľmi

Vaši spotrebitelia nás môžu nájsť aj na Facebooku. 

www.volbaspotrebitelov.sk

www.atozregistracia.sk/volba-spotrebitelov

NEZABUDNITE ODOBERAŤ AJ NEWSLETTER!

www.najlepsianovinka.sk

B2C MEDIÁLNI PARTNERI:

DETSKÉ NÁPOJE DŽEMY DŽÚSY A OVOCNÉ NÁPOJE ENERGY A ŠPORTOVÉ NÁPOJE

KONZERVOVANÉ POTRAVINY KRMIVÁ PRE ZVIERATÁ LAHÔDKY MASLÁ

MÜSLI A CEREÁLIE PAPIEROVÝ PROGRAM PEČIVO POMÔCKY NA UMÝVANIE RIADU

SYRY UPRATOVACIE POMÔCKY VÍNA A ŠUMIVÉ NÁPOJE VLASOVÁ KOZMETIKA

ROBBY BUBBLE DINO EDÍCIA
SOARE SEKT SLOVAKIA

RISO BRUSNICOVÝ DŽEM
RISO-R     

TESCO 100% ŠŤAVA
TESCO STORES SR 

BODY&FUTURE VITAMÍNOVÁ VODA  
MCCARTER

FRANZ JOSEF KAISER TUNIAK
GORAL

BRIT FUNCTIONAL SNACKS
VAFO PRAHA

TRESKOSLOVENSKÁ TRESKA
RYBA KOŠICE 

COOP MASLO TRADIČNÉ, 
COOP JEDNOTA LIMITOVANÁ EDÍCIA
COOP JEDNOTA SLOVENSKO 

DMBIO PROTEÍNOVÉ MÜSLI 
DM DROGERIE MARKT

PRODUKTOVÁ RADA 
PAPIEROVÝCH UTIEROK HARMONY 
SHP HARMANEC 

TESCO PEČIVO 
TESCO STORES SR

HUBKA YORK
YORK

Z LÁSKY K TRADÍCII MÄKKÝ ZREJÚCI SYR 
S BIELOU PLESŇOU 45 %
KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA

VILEDA ULTRAFRESH MIKROHANDRIČKA 2+1KS
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

VÍNO MIKULOV FRANKOVKA 
HUBERT J.E.

TUHÝ ŠAMPÓN BALEA VANILLA SKY
DM DROGERIE MARKT

SPOTREBITELIA VOLIA, 

PREDAJE RASTÚ!

VÍŤAZOV ROČNÍKA 2020:
PREDSTAVUJEME...

VOĽBA SPOTREBITEĽOV – NAJLEPŠIA NOVINKA 2020:
>  16 nových kategórií
>  102 nominovaných výrobkov
>  32 víťazov zvolených spotrebiteľmi

ORGANIZÁTOR:  ODBORNÍ PARTNERI: B2B MEDIÁLNI PARTNERI:ŠPECIÁLNI PARTNERI:

CESTOVINY A STRUKOVINY ČOKOLÁDY DETSKÁ KOZMETIKA DETSKÉ ČAJE

HOTOVÉ JEDLÁ HUMUS A ŠALÁTY  JOGURTY KÁVA

MLIEČNE DEZERTY MLIEČNE VÝROBKY MOPY MRAZENÉ POTRAVINY

POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ RASTLINNÉ MLIEKA SLANÉ POCHUTINY SUŠIENKY, OBLÁTKY A SLADKÉ SNACKY

MAK MODRÝ, COOP JEDNOTA TRADIČNÁ KVALITA
COOP JEDNOTA SLOVENSKO 

MLIEČNA ČOKOLÁDA 
S CELÝMI  LIESKOVÝMI ORIEŠKAMI
TESCO STORES SR 

BABYLOVE VLHČENÉ UTIERKY 99 %  VODY, 80 KS
DM DROGERIE MARKT

COOP DETSKÝ ČAJ, COOP JEDNOTA JUNIOR  
COOP JEDNOTA SLOVENSKO 

HOTOVÉ JEDLÁ
TESCO STORES SR 

TUNA 2 GO 
TATRAKON

BIO OVČÍ JOGURT
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO VAŽEC

JACOBS CAPPUCCINO 
JACOBS DOUWE EGBERTS SK 

Z LÁSKY K TRADÍCII DETSKÝ 
TVAROHOVO-SMOTANOVÝ DEZERT 
KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA

BRYNDZA PLNOTUČNÁ V DYHE,  
COOP JEDNOTA MAMIČKINE DOBROTY 
COOP JEDNOTA SLOVENSKO 

VILEDA ULTRAMAT XL TURBO 
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

ALJAŠSKÁ TRESKA FILETY
METRO CASH & CARRY SR

VILEDA MAGNUM SUŠIAK NA BIELIZEŇ 24M
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

BODY&FUTURE RASTLINNÉ MLIEKO
MCCARTER

CYRILOVE LUPIENKY SOLENÉ MAXI 
KRAJČI PLUS SK 

KNOPPERS NUTBAR
STORCK SLOVENSKO

MAK MODRÝ, COOP JEDNOTA TRADIČNÁ KVALITA

HOTOVÉ JEDLÁ BIO OVČÍ JOGURT

VILEDA MAGNUM SUŠIAK NA BIELIZEŇ 24M

VILEDA ULTRAMAT XL TURBO VILEDA ULTRAMAT XL TURBO 

BODY&FUTURE RASTLINNÉ MLIEKO

RASTLINNÉ MLIEKA

CYRILOVE LUPIENKY SOLENÉ MAXI 
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MÜSLI A CEREÁLIE PAPIEROVÝ PROGRAM PEČIVO POMÔCKY NA UMÝVANIE RIADU

SYRY UPRATOVACIE POMÔCKY VÍNA A ŠUMIVÉ NÁPOJE VLASOVÁ KOZMETIKA
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RISO BRUSNICOVÝ DŽEM
RISO-R     

TESCO 100% ŠŤAVA
TESCO STORES SR 

BODY&FUTURE VITAMÍNOVÁ VODA  
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Z LÁSKY K TRADÍCII MÄKKÝ ZREJÚCI SYR 
S BIELOU PLESŇOU 45 %
KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA

VILEDA ULTRAFRESH MIKROHANDRIČKA 2+1KS
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

VÍNO MIKULOV FRANKOVKA 
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TUHÝ ŠAMPÓN BALEA VANILLA SKY
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SPOTREBITELIA VOLIA, 

PREDAJE RASTÚ!

VÍŤAZOV ROČNÍKA 2020:
PREDSTAVUJEME...

VOĽBA SPOTREBITEĽOV – NAJLEPŠIA NOVINKA 2020:
>  16 nových kategórií
>  102 nominovaných výrobkov
>  32 víťazov zvolených spotrebiteľmi

ORGANIZÁTOR:  ODBORNÍ PARTNERI: B2B MEDIÁLNI PARTNERI:ŠPECIÁLNI PARTNERI:

CESTOVINY A STRUKOVINY ČOKOLÁDY DETSKÁ KOZMETIKA DETSKÉ ČAJE

HOTOVÉ JEDLÁ HUMUS A ŠALÁTY  JOGURTY KÁVA

MLIEČNE DEZERTY MLIEČNE VÝROBKY MOPY MRAZENÉ POTRAVINY

POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ RASTLINNÉ MLIEKA SLANÉ POCHUTINY SUŠIENKY, OBLÁTKY A SLADKÉ SNACKY

MAK MODRÝ, COOP JEDNOTA TRADIČNÁ KVALITA
COOP JEDNOTA SLOVENSKO 

MLIEČNA ČOKOLÁDA 
S CELÝMI  LIESKOVÝMI ORIEŠKAMI
TESCO STORES SR 

BABYLOVE VLHČENÉ UTIERKY 99 %  VODY, 80 KS
DM DROGERIE MARKT

COOP DETSKÝ ČAJ, COOP JEDNOTA JUNIOR  
COOP JEDNOTA SLOVENSKO 

HOTOVÉ JEDLÁ
TESCO STORES SR 

TUNA 2 GO 
TATRAKON

BIO OVČÍ JOGURT
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO VAŽEC

JACOBS CAPPUCCINO 
JACOBS DOUWE EGBERTS SK 

Z LÁSKY K TRADÍCII DETSKÝ 
TVAROHOVO-SMOTANOVÝ DEZERT 
KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA

BRYNDZA PLNOTUČNÁ V DYHE,  
COOP JEDNOTA MAMIČKINE DOBROTY 
COOP JEDNOTA SLOVENSKO 

VILEDA ULTRAMAT XL TURBO 
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

ALJAŠSKÁ TRESKA FILETY
METRO CASH & CARRY SR

VILEDA MAGNUM SUŠIAK NA BIELIZEŇ 24M
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

BODY&FUTURE RASTLINNÉ MLIEKO
MCCARTER

CYRILOVE LUPIENKY SOLENÉ MAXI 
KRAJČI PLUS SK 

KNOPPERS NUTBAR
STORCK SLOVENSKO
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NA ZÁKLADE ROZSIAHLEHO PRIESKUMU MEDZI 2000 SPOTREBITEĽMI 
HĽADÁME A OCEŇUJEME NAJLEPŠIE NOVINKY NA TRHU. 

VOĽBA SPOTREBITEĽOV – NAJLEPŠIA NOVINKA 2020:
>  16 nových kategórií
>  102 nominovaných výrobkov
>  32 víťazov zvolených spotrebiteľmi

Vaši spotrebitelia nás môžu nájsť aj na Facebooku. 

www.volbaspotrebitelov.sk

www.atozregistracia.sk/volba-spotrebitelov
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Reportáž

O
rientovať sa v každoročnej zá-
plave nových produktov na trhu 
nie je vôbec jednoduché. Na pul-
toch predajní sa neustále zjavujú 
novinky, ktoré sa spotrebiteľov 

snažia zlákať. Spravidla vyhrávajú výrobky, ktoré si 
medzi nakupujúcimi získajú dobré meno, a ľudia 
sú následne ochotní produkt odporučiť svojim zná-
mym. Skupina Atoz Marketing preto už po devia-
tykrát zorganizovala marketingový program Voľba 
spotrebiteľov – Najlepšia novinka.g.

„Program oceňuje nové a inovované výrobky, a tým 
umožňuje spotrebiteľom lepšiu orientáciu medzi 
novinkami, ktorých sú každý rok desaťtisíce,“ pove-
dal počas online vyhlasovania výsledkov marketing 
group manažér skupiny Atoz Marketing Services 
Lukáš Matějka. Dôležitým faktom je, že program, 
Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka, už má 
v povedomí spotrebiteľov pevné miesto. Logo prog-
ramu, v rámci ktorého spoločnosť deviatykrát ude-
lila ocenenia pre najlepšie novinky a inovované pro-
dukty z oblasti rýchloobrátkového tovaru, doplnkov 
stravy a OTC produktov (s výnimkou tabakových 
výrobkov), pozná takmer 1 200 000 slovenských 
spotrebiteľov.

Víťaz stavil na tradíciu

Podmienkou na účasť v marketingovom programe 
bolo, aby boli novinky uvedené na trh v období me-
dzi januárom 2019 a májom 2020. Produkty sa 
hodnotili spolu v 32 kategóriách. Okrem tradičných 
kategórií, ako sú Mopy, Papierový program či Syry 
sa v roku 2020 ocenenia odovzdávali aj v nových 
kategóriách, ako napríklad Energy a športové nápo-
je, Rastlinné mlieka či Müsli a cereálie. Voľba spot-
rebiteľov – Najlepšia novinka tým reaguje na aktu-
álne trendy zdravého životného štýlu.

Skutočnú hodnotu pre oceneného, ale aj pre spo-
trebiteľa zabezpečuje podmienka konkurencie. Na 
to, aby sa vôbec produkty dostali k spotrebiteľom 
na skúmanie, museli byť v každej kategórii prihláse-
né aspoň tri konkurenčné produkty. Okrem ocene-

ní v jednotlivých kategóriách získava špeciálnu cenu 
aj Absolútny víťaz, ktorým sa tento rok stalo COOP 
Maslo tradičné, COOP Jednota  limitovaná edícia od 
Coop Jednoty Slovensko. Absolútny víťaz získal na-
vyše certifikát na služby zmyslového marketingu 
v hodnote 3000 eur od spoločnosti Store Media.

Zárukou toho, že ocenenia dostanú skutočne najob-
ľúbenejšie produkty, je exkluzívny výskum spoloč-
nosti Nielsen, ktorá počas apríla skúmala chute 
a preferencie 2000 slovenských spotrebiteľov pri 102 
prihlásených výrobkoch. Cieľom bolo zistiť, ktorý 
produkt v danej kategórii považujú ľudia za najlepší. 
Hodnotila sa predovšetkým chuť, výzor či obal, prí-
padne funkčnosť, kvalita, značka a či sa novinka hodí 
k životnému štýlu spotrebiteľa. Popri zisťovaní prefe-
rencií renomovanej spoločnosti prebiehala súťaž 
o Najlepšiu novinku fanúšikov na Facebooku Voľba 
spotrebiteľov – Najlepšia novinka. 

V tejto časti súťaže zvíťazila Treskoslovenská treska 
od spoločnosti Ryba Košice. Hlasovanie o ďalšie Naj-
lepšie novinky prebiehalo aj v spolupráci s mediálny-
mi partnermi. Čitatelia webu Dobré noviny a poslu-
cháči Dobrého rádia si zvolili Produktovú radu 
papierových utierok Harmony od spoločnosti SHP 
Harmanec, ktorá získala reklamnú a rádiovú kampaň 
v hodnote 2800 eur. Mamičky – čitateľky AhojMa-
ma.sk za Najlepšiu novinku považujú 100 % šťavy 
Happy Frutty od spoločnosti Caste SK. Víťazné certi-
fikáty na reklamné kampane si odniesli aj novinky, 
ako napríklad Franz Josef Kaiser Tuniak od spoloč-
nosti Goral, Tuhý šampón Balea Vanilla Sky od dm 
drogerie markt a 100 % z ovocia od Tesco Stores SK.

Podpora predaja 
a propagácia výrobkov

Marketingový program Voľba spotrebiteľov – Naj-
lepšia novinka už deväť rokov uľahčuje spotrebite-
ľom orientovať sa medzi novými produktmi na trhu. 
Na druhej strane pomáha výrobcom pri zavedení ich 
produktov do predajní a predlžuje životnosť ich no-
viniek. Ocenené spoločnosti môžu počas jedného 
roka využívať logo Voľba spotrebiteľa – Najlepšia 

novinka 2020 pri propagácii víťazných výrobkov, či 
už na obaloch, alebo v marketingových kampa-
niach. „Pre spotrebiteľov, ktorí majú skúsenosť s no-
vinkami, kľúčovým atribútom ich spokojnosti je 
chuť, respektíve funkčnosť daného produktu. Tá je 
dôležitá pre tri štvrtiny spotrebiteľov na Slovensku,“ 

uviedol generálny riaditeľ Nielsen ČR/SR Karel Týra. 
Pre 61 % oslovených ľudí hrá dôležitú úlohu kvalita 
produktu. Až 91 % obchodníkov vďaka logu Voľba 
spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2020 zalistuje oce-
nené novinky medzi tovar, ktorý predávajú a 86 % 
zástupcov maloobchodu tvrdí, že získanie ocenenia 
je dôležitým argumentom na zalistovanie a nákup 
produktu do obchodu. Dve tretiny spotrebiteľov 
uviedli, že ku kúpe produktu ich motivuje logo. 

Deviaty ročník priniesol okrem stabilných podporo-
vateľov aj nové zvučné mená mediálnych partnerov 
– AhojMama.sk, Dobré rádio, Dobré noviny, Web-
magazin.sk, Webnoviny.sk a odborných partnerov 
– spoločnosť MNFORCE a Zväz obchodu SR. Mar-
ketingový program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia 
novinka 2020 podporí rozsiahla polročná B2B 
a B2C kampaň. Reklamné kampane budú bežať 
v nákupných reťazcoch Metro a Tesco, novinky 
budú prezentované na výstave Agrokomplex, kon-
gresoch Samoška, marketingovom programe Dôve-
ryhodné značky, v spotrebiteľských súťažiach a in-
zercii v tlači. Novinkou v 9. ročníku je webová 
stránka www.najlepsianovinka.sk, ktorá je venova-
ná víťazným výrobkom a plánovaná spotová kam-
paň v Dobrom rádiu či influencer marketing podpo-
rený kampaňami na sociálnych sieťach.

Víťazi 9. ročníka marketingového programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia 
novinka, sa v tomto roku o svojich oceneniach dozvedeli trochu netradične. 
Namiesto slávnostného galavečera sa kvôli pandémii koronavírusu konalo 
vyhlásenie výsledkov v online podobe. Napriek tomu bol tento ročník programu 
mimoriadne vydarený. Spotrebitelia si vyberali spomedzi 102 prihlásených 
produktov, čo bolo takmer o 20 viac ako pred rokom.

O OCENENIE KVALITY
JE REKORDNÝ ZÁUJEM! 

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk
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O OCENENIE KVALITY
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Sprievodné súťaže

Zúročte svoje víťazstvo!

Mediálni partneri programu zorganizovali medzi svojimi užívateľmi sprievodné súťaže. 
Najlepšiu novinku si tak volili aj čitatelia internetových portálov AhojMama.sk, Dámska Jazda, 
Dobré noviny, Teraz.sk, Webmagazín.sk, Webnoviny.sk, Woman.sk, poslucháči Dobrého rádia 
a fanušíkovia facebookovej stránky Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka.

Spotrebitelia vám dôverujú, vyťažte z toho maximum! Odlíšte sa od konkurencie a využite logo 
vo svojej marketingovej komunikácii! Inšpirujte sa úspešnou komunikáciou z minulosti! 

TERAZ.SK A WEBMAGAZÍN.SK

FRANZ JOSEF KAISER TUNIAK
GORAL

DÁMSKA JAZDA A WEBNOVINY.SK

TUHÝ ŠAMPÓN BALEA 
VANILLA SKY   
DM DROGERIE MARKT 

DOBRÉ RÁDIO A DOBRÉ NOVINY

PRODUKTOVÁ RADA PAPIEROVÝCH 
UTIEROK HARMONY
SHP HARMANEC

AHOJMAMA.SK   

100% OVOCNÁ ŠŤAVA HAPPY 
FRUTTY 0,25 L
CASTE SK

FACEBOOK VOĽBA SPOTREBITEĽOV

TRESKOSLOVENSKÁ TRESKA
RYBA KOŠICE

WOMAN.SK

Z OVOCIA
TESCO STORES SR

Využite 
logo na 

obale 
produktu

Komunikujte logo 
na internetových 

obchodoch

Zúročte logo 
v online 
komunikácii

TUHÝ ŠAMPÓN BALEA 
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Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka, už má 
v povedomí spotrebiteľov pevné miesto. Logo prog-
ramu, v rámci ktorého spoločnosť deviatykrát ude-
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výrobkov), pozná takmer 1 200 000 slovenských 
spotrebiteľov.
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sa v roku 2020 ocenenia odovzdávali aj v nových 
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na skúmanie, museli byť v každej kategórii prihláse-
né aspoň tri konkurenčné produkty. Okrem ocene-
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aj Absolútny víťaz, ktorým sa tento rok stalo COOP 
Maslo tradičné, COOP Jednota  limitovaná edícia od 
Coop Jednoty Slovensko. Absolútny víťaz získal na-
vyše certifikát na služby zmyslového marketingu 
v hodnote 3000 eur od spoločnosti Store Media.

Zárukou toho, že ocenenia dostanú skutočne najob-
ľúbenejšie produkty, je exkluzívny výskum spoloč-
nosti Nielsen, ktorá počas apríla skúmala chute 
a preferencie 2000 slovenských spotrebiteľov pri 102 
prihlásených výrobkoch. Cieľom bolo zistiť, ktorý 
produkt v danej kategórii považujú ľudia za najlepší. 
Hodnotila sa predovšetkým chuť, výzor či obal, prí-
padne funkčnosť, kvalita, značka a či sa novinka hodí 
k životnému štýlu spotrebiteľa. Popri zisťovaní prefe-
rencií renomovanej spoločnosti prebiehala súťaž 
o Najlepšiu novinku fanúšikov na Facebooku Voľba 
spotrebiteľov – Najlepšia novinka. 

V tejto časti súťaže zvíťazila Treskoslovenská treska 
od spoločnosti Ryba Košice. Hlasovanie o ďalšie Naj-
lepšie novinky prebiehalo aj v spolupráci s mediálny-
mi partnermi. Čitatelia webu Dobré noviny a poslu-
cháči Dobrého rádia si zvolili Produktovú radu 
papierových utierok Harmony od spoločnosti SHP 
Harmanec, ktorá získala reklamnú a rádiovú kampaň 
v hodnote 2800 eur. Mamičky – čitateľky AhojMa-
ma.sk za Najlepšiu novinku považujú 100 % šťavy 
Happy Frutty od spoločnosti Caste SK. Víťazné certi-
fikáty na reklamné kampane si odniesli aj novinky, 
ako napríklad Franz Josef Kaiser Tuniak od spoloč-
nosti Goral, Tuhý šampón Balea Vanilla Sky od dm 
drogerie markt a 100 % z ovocia od Tesco Stores SK.

Podpora predaja 
a propagácia výrobkov

Marketingový program Voľba spotrebiteľov – Naj-
lepšia novinka už deväť rokov uľahčuje spotrebite-
ľom orientovať sa medzi novými produktmi na trhu. 
Na druhej strane pomáha výrobcom pri zavedení ich 
produktov do predajní a predlžuje životnosť ich no-
viniek. Ocenené spoločnosti môžu počas jedného 
roka využívať logo Voľba spotrebiteľa – Najlepšia 

novinka 2020 pri propagácii víťazných výrobkov, či 
už na obaloch, alebo v marketingových kampa-
niach. „Pre spotrebiteľov, ktorí majú skúsenosť s no-
vinkami, kľúčovým atribútom ich spokojnosti je 
chuť, respektíve funkčnosť daného produktu. Tá je 
dôležitá pre tri štvrtiny spotrebiteľov na Slovensku,“ 

uviedol generálny riaditeľ Nielsen ČR/SR Karel Týra. 
Pre 61 % oslovených ľudí hrá dôležitú úlohu kvalita 
produktu. Až 91 % obchodníkov vďaka logu Voľba 
spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2020 zalistuje oce-
nené novinky medzi tovar, ktorý predávajú a 86 % 
zástupcov maloobchodu tvrdí, že získanie ocenenia 
je dôležitým argumentom na zalistovanie a nákup 
produktu do obchodu. Dve tretiny spotrebiteľov 
uviedli, že ku kúpe produktu ich motivuje logo. 

Deviaty ročník priniesol okrem stabilných podporo-
vateľov aj nové zvučné mená mediálnych partnerov 
– AhojMama.sk, Dobré rádio, Dobré noviny, Web-
magazin.sk, Webnoviny.sk a odborných partnerov 
– spoločnosť MNFORCE a Zväz obchodu SR. Mar-
ketingový program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia 
novinka 2020 podporí rozsiahla polročná B2B 
a B2C kampaň. Reklamné kampane budú bežať 
v nákupných reťazcoch Metro a Tesco, novinky 
budú prezentované na výstave Agrokomplex, kon-
gresoch Samoška, marketingovom programe Dôve-
ryhodné značky, v spotrebiteľských súťažiach a in-
zercii v tlači. Novinkou v 9. ročníku je webová 
stránka www.najlepsianovinka.sk, ktorá je venova-
ná víťazným výrobkom a plánovaná spotová kam-
paň v Dobrom rádiu či influencer marketing podpo-
rený kampaňami na sociálnych sieťach.

Víťazi 9. ročníka marketingového programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia 
novinka, sa v tomto roku o svojich oceneniach dozvedeli trochu netradične. 
Namiesto slávnostného galavečera sa kvôli pandémii koronavírusu konalo 
vyhlásenie výsledkov v online podobe. Napriek tomu bol tento ročník programu 
mimoriadne vydarený. Spotrebitelia si vyberali spomedzi 102 prihlásených 
produktov, čo bolo takmer o 20 viac ako pred rokom.

O OCENENIE KVALITY
JE REKORDNÝ ZÁUJEM! 

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk
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* Zvolený reprezentatívnou vzorkou 2000 slovenských spotrebiteľov. Výskum uskutočnila agentúra Nielsen. Citácie výrokov o víťaznom výrobku pochádzajú z výskumu.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

NÁZORY RESPONDENTOV:
„Slovenská kvalita za dobrú cenu!“��
 „Tento syr je super a  má skvelú chuť.“��
„Je praktický, použiteľný na veľa spôsobov.“��
„Pekný obal, chuť výborná.“
„Príjemne krémový.“

Z LÁSKY K TRADÍCII MÄKKÝ ZREJÚCI SYR 
S BIELOU PLESŇOU 45 %   
Z lásky k tradícii Syr s bielou plesňou má krémovú 
konzistenciu. Do svojej najlepšej, príjemne krémovej 
podoby dozrieva postupne a  a pri jeho výrobe 
sa nepoužíva živočíšne syridlo.

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2000 SPOTREBITEĽMI 
V KATEGÓRII SYRY*

OBJAVTE JEDINEČNÚ NOVINKU!

NÁZOV ZNAČKY: Z LÁSKY K TRADÍCII 
Na trhu od: 11/2019

Web: www.kaufland.sk
Facebook: Kaufland Slovenská republika
Instagram: kauflandslovensko

KAUFLAND 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA V.O.S.
Trnavská cesta 41/A
831 04  Bratislava
Slovenská republika

* Zvolený reprezentatívnou vzorkou 2000 slovenských spotrebiteľov. Výskum uskutočnila agentúra Nielsen. Citácie výrokov o víťaznom výrobku pochádzajú z výskumu.

SPOTREBITELIA VOLIA, PREDAJE RASTÚ

www.volbaspotrebitelov.sk

NÁZORY RESPONDENTOV:
„Je lahodný a veľmi chutný, obal upúta.“ ��
„Mojím deťom strašne chutí.“ ��
„Chuť, vôňa, delikatesa!“ ��
„Klasický fajný miláčik pre deti aj dospelých.“ ��
„Chutný detský pokrm!“��

Z LÁSKY K TRADÍCII DETSKÝ 
TVAROHOVO-SMOTANOVÝ DEZERT 
Z lásky k tradícii Detský tvarohovo-smotanový 
dezert je vyrábaný podľa tradičných receptúr. 
Dostupný v dvoch príchutiach: vanilka 
a čokoláda.

VÍŤAZ!VÍŤAZ!
ZVOLENÝ 2 000 SPOTREBITEĽMI V KATEGÓRII
MLIEČNE DEZERTY*

OBJAVTE JEDINEČNÚ NOVINKU!

NÁZOV ZNAČKY: Z LÁSKY K TRADÍCII 
Na trhu od: 01/2020

Web: www.kaufland.sk
Facebook: Kaufland Slovenská republika
Instagram: kauflandslovensko

KAUFLAND 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA V.O.S.
Trnavská cesta 41/A
831 04  Bratislava
Slovenská republika
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* Zvolený reprezentatívnou vzorkou 2000 slovenských spotrebiteľov. Výskum uskutočnila agentúra Nielsen. Citácie výrokov o víťaznom výrobku pochádzajú z výskumu.
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NÁZOV ZNAČKY: Z LÁSKY K TRADÍCII 
Na trhu od: 11/2019

Web: www.kaufland.sk
Facebook: Kaufland Slovenská republika
Instagram: kauflandslovensko

KAUFLAND 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA V.O.S.
Trnavská cesta 41/A
831 04  Bratislava
Slovenská republika

* Zvolený reprezentatívnou vzorkou 2000 slovenských spotrebiteľov. Výskum uskutočnila agentúra Nielsen. Citácie výrokov o víťaznom výrobku pochádzajú z výskumu.
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TVAROHOVO-SMOTANOVÝ DEZERT 
Z lásky k tradícii Detský tvarohovo-smotanový 
dezert je vyrábaný podľa tradičných receptúr. 
Dostupný v dvoch príchutiach: vanilka 
a čokoláda.
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA V.O.S.
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* Zvolený reprezentatívnou vzorkou 2000 slovenských spotrebiteľov. Výskum uskutočnila agentúra Nielsen. Citácie výrokov o víťaznom výrobku pochádzajú z výskumu.
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POZÝVAME VÁS NA 10. ROČNÍK

Oslávte s nami 10. ročník!  
Prihláste svoje novinky 
včas, registrácia produktov 
začína už na jeseň!

Nezmeškajte šancu 
dostávať najčerstvejšie 
novinky a pozvánky! 
Prihláste sa na odber 
newslettra!
www.atozregistracia.sk/volba-spotrebitelov

SLEDUJTE NÁS AJ NA
LINKEDIN! 
VOĽBA SPOTREBITEĽOV 
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Výpredaj jazdeniek
pokračuje!

Viac informácií nájdete na:
02/49 20 58 77  |  www.jungheinrich.sk

Jedinečná ponuka repasovaných 
vozíkov za výnimočné ceny platí 
v termíne od 1.6. - 30.6.2020

Zľavy až do 70 %


