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chování
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226 Kč / nákup
+2 koruny

9,59 € / nákup
+28 centů

83x / kupující
+1 nákup na kupujícího

86x / kupující
-3 nákupy na kupujícího
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(Q1’17 vs Q1’16, 

Potraviny & Nápoje)
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Nákupní košík
(Q1’17, FMCG Výdaje %)

Akční nákupy 
% z výdajů na FMCG 
FMCG včetně čerstvých potravin

Q1’16 » Q1’17

46% » 45%
Q1’16 » Q1’17

37% » 35%

Privátní značky
% z výdajů na FMCG
FMCG bez čerstvých potravin

Q1’16 » Q1’17

21% » 22%
Q1’16 » Q1’17

28% » 29%

GfK Vám pravidelně přináší pohled na aktuální spotřebitelské chování na našem trhu, a to prostřednictvím unikátních 
ukazatelů Spotřebitelského panelu. Consumer Reporter má 5 častí:
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Podobně, jak se mění a vyvíjí naše životy, mění se též naše nakupování. Životní cyklus,
ve kterém se nacházíme, ovlivňuje naše nákupní záměry. Formují se naše postoje,
nároky, i potřeby. To se odráží také na nakupování zboží každodenní spotřeby,
potravin a drogerie.

V tomto čísle Consumer Reportera jsme si pro Vás připravili první ze série článků
zaměřených na charakteristické znaky v nakupování domácností podle jejich životního
cyklu. Jakým způsobem tedy nakupují mladší jedno/dvoučlenné domácnosti s
hospodyní ve věku do 39 let?

Méně často, zato moderně

Mladší domácnosti na Slovensku nepovažují nakupování za zábavu, a řídí se při
nákupech více srdcem než hlavou. V místě nákupu činí rychlá rozhodnutí, zřejmě i
proto, že jsou při realizaci každodenních nákupů pod časovým tlakem.

Naopak, až 71% mladších českých domácností považuje nakupování za zábavu a
nepociťuje časový tlak. Více se řídí hlavou než srdcem, a v místě nákupu činí rychlá
rozhodnutí. Obě skupiny nakupují bez nákupního seznamu.

Mladší domácnosti nakupují méně často. Zatímco průměrná frekvence nakupování je 7
nákupů týdně, ve skupině mladších domácností je to jen 4-5 nákupů. V nákupních
záměrech jsou nadprůměrné malé nákupy se zastoupením 1 až 3 kategorií v košíku.
České mladší domácnosti využívají na nákupy víkend, sobotu i neděli. Avšak nedělní
nákupy jsou daleko důležitější na Slovensku.

Mladí se za nákupy vypravují do moderních formátů (SK – hypermarkety, CZ –
supermarkety), nadprůměrně využívají on-line a též nákupy v zahraničí. Důležitým
faktorem pro výběr nákupního místa je pro ně prodejní doba.

Své výdaje nadprůměrně vynakládají na osobní péči, polotovary. Nakupují spíše slané
pochoutky než sladkosti, a v nápojích sahají spíše po studených nápojích, přičemž
horké nápoje nakupují podprůměrně. Při nákupech se více orientují na značkové
výrobky a nadprůměrně vyhledávají akce. Letáky se však neřídí.

Rychlá doba, rychlé nákupy

Nakupování mladších domácností je ve velké míře ovlivněno rychlou dobou, v níž
žijeme. Často se stravují rychle, za pochodu, a to i mimo domácnosti. S tím souvisí také
výběr sortimentu. Vaření nevěnují příliš mnoho času a nejraději vaří jídla, jež jsou
rychle připravena.

V oblasti rychloobrátkového zboží jsou slovenské domácnosti častěji osloveny cenou
než značkou, a reklamním poselstvím věří méně. Zatímco české domácnosti jsou více
orientovány na konkrétní značky a cítí se být osloveny reklamou.

V obou případech se však jedná o inovátory, kteří si chtějí život vychutnávat naplno, a
rádi se rozmazlují dobrým jídlem.

Zajímá Vás více? Kontaktujte nás.

Nakupování podle životního cyklu: Mladé domácnosti

Anna Kissová

Client Service Team Leader

GfK Spotřebitelský panel

anna.kissova@gfk.com

Zaujalo nás
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Jak se opálit, a přitom se nespálit?
Hřejivé letní paprsky Slunce mají pro náš organismus prospěšné a blahodárné
účinky. Jak se ale říká, všeho moc škodí, což v tomto případě platí dvojnásob.
Mezi spálením a atraktivním opálením je často relativně tenká hranice. S
příchodem léta začíná, kromě koupací a prázdninové sezóny, také sezóna
opalovací kosmetiky.

Kde se opalovací kosmetika nakupuje nejvíce?

Vedle samotných přípravků na opalování, které jsou v této kategorii zastoupeny
samozřejmě nejvíce, se tu nachází i přípravky po opalovaní a samoopalovací
přípravky. Jelikož se jedná o sezónní produkty, nejintenzivnější nákupy v této
kategorii pozorujeme především v období od dubna do září.

V kategorii celkově dominují přípravky pro dospělé, které si v rámci příprav na
léto z obchodu domů přinesly téměř 2/5 domácností na Slovensku, a přibližně
1/3 v Česku. Přibližně 1/3 z kupujících opalovací kosmetiky nakupuje tyto
produkty i pro děti.

Zatímco na Slovensku se za opalovací kosmetiku utratilo nejvíc peněz v
hypermarketech, následně v lékárnách a diskontech, v Česku byly na prvním
místě drogerie, za kterými následovaly hypermarkety a lékárny.

Kdo nakupuje opalovací kosmetiku?

Nákupní chování domácností se mezi oběma zeměmi v kategorii opalovací
kosmetiky odlišuje. Zatímco v Česku opalovací kosmetiku nakupují zejména
rodiny s teenagery ve věku 15-19 let, na Slovensku jde především o 1-2 členné
mladší domácnosti a rodiny s dětmi do 14 let.

Jak jsou využívány akce?

Kupující během slunečních letních dní rádi využívají ochranu před Sluncem,
kterou jim poskytuje i opalovací kosmetika, avšak stejně rádi využívají i akcí při
jejich nákupu. Zvýhodněné nákupy se využívají častěji v Česku, kde tvoří více jak
polovinu výdajů, přičemž na Slovensku tvoří akce jen 2/5 výdajů.

Richard Outrata
Consultant

GfK Spotřebitelský panel

richard.outrata@gfk.com

Věděli jste, že…?

Rodiny s dětmi
do 5 let

Rodiny s dětmi
6-14 let

Rodiny s dětmi
15-19 let

Rodiny 3 a více
dospělých

1-2 čl. starší
domácnosti

1-2 čl. mladší
domácnosti

Kdo nakupuje opalovací kosmetiku?
(kupující, index vůči průměru)

Česko Slovensko průměr země

průměr
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Nakupování v zahraničí
Díky různým diskusím o "dvojích standardech" produktů v oblasti rychlo-
obrátkového zboží ve východní a západní Evropě se nákupy v zahraničí stávají
opět středem zájmu. Nakolik jsou tedy v nákupech domácností důležité?

Výdaje domácností na zahraniční nákupy FMCG, tj. potravin a drogerie, tvoří
méně než 1 % v České republice a 1,1 % na Slovensku. Při pohledu na
posledních 5 let se tento rozdíl mezi zeměmi jen potvrzuje. Je to možná dáno i
tím, že Slovensko je menší země a tak je nakupování v okolních zemích pro
slovenské domácnosti doslova bližší.

Potraviny a drogerii si v zahraničí koupilo alespoň jednou 14-15 %
domácností. Čeští kupující koupili rychloobrátkové zboží ze zahraničí v
průměru každý druhý měsíc, zatímco Slováci 9x za rok. Pokud se domácnost
rozhodne pro nákup v zahraničí, obvykle při jednom nákupu utratí 3x více než
při průměrném nákupu doma, což indikuje velké zásobovací nákupní záměry.

Domácnosti z obou zemí jezdí nakupovat do zahraničí zejména v sobotu, ačkoli
pro zahraniční nákupy slovenských domácností je ve vyšší míře zastoupen i
čtvrtek.

V kterých zemích nakupujeme nejvíce?

České domácnosti při svých nákupech v zahraničí jasně preferují Německo,
následované Rakouskem a Polskem. V nákupech slovenských domácností také
převládá "země více na západ", Rakousko. A zatímco Slováci stále nakupují v
České republice, výdaje českých domácností na Slovensku jsou okrajové (tvoří
přibližně 4%).

Co nakupujeme v zahraničí?

V zahraničních nákupních košících českých a slovenských domácností převažují
cukrovinky, jako jsou bonboniéry, čokolády nebo bonbóny. Nadprůměrně se
nakupují i prací prostředky, což platí více pro Slováky, a produkty osobní péče
jako deodoranty, sprchové gely, zubní pasty. Dále se ve větší míře nakupují
papírové produkty, zejména dětské pleny. V košících českých domácností jsou
typické i sýry a lihoviny.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás.

Ladislav Csengeri
CPS Director CZ/SK

GfK Consumer Panel Services

Ladislav.Csengeri@gfk.com

Za hranicami

Nákupy v zahraničí podle zemí (výdaje %)
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Oslovování zákazníků a získávání nových kupujících je stále jednou z
nejdůležitějších strategií při vývoji značky a nezáleží, jestli se jedná o zbrusu
nový výrobek, nebo naopak již zavedenou značku.

Co je dobré o kupujících vědět?

Penetrace, neboli podíl nakupujících domácností, je ze středně až
dlouhodobého hlediska klíčovým indikátorem vývoje značky. Je také velmi
důležité vědět, jakou cílovou skupinu spotřebitelů značka oslovila, a jaký je
potenciál jejího dalšího růstu.

Znalostí počtu nakupujících to nekončí

Neméně důležitou informací pak je, jak se vyvíjela struktura nakupujících v
čase. Tedy, jaké bylo zastoupení nových nakupujících v porovnání dvou období,
nakupujících kteří si naši značku zakoupili opakovaně, a také kolik nakupujících
si značku už nezakoupilo, a značka je tedy ztratila.

Otázkou však není, jaké bylo zastoupení těchto tří skupin kupujících, ale také
jak byly pro naši značku důležité. Můžeme tedy zjistit, že naše značka sice
přesvědčila k nákupu větší množství nových kupujících než ztratila, avšak jejich
příspěvek k objemu nebyl pro naši značku tak významný jako u ztracených
kupujících.

Buyers Migration

Výsledky analýzy Buyers Migration nám vysvětlí, jaká je struktura nakupujících
značky, jak důležité jsou jednotlivé skupiny, jak velká je klíčová skupina
opakovaných kupujících, a jestli byla skupina nových kupujících větší a
intenzivnější než skupina kupujících, o které jsme přišli.

Analýza se dá rovněž rozšiřovat. Například lze dále zjistit sociodemografický
profil jednotlivých skupin nakupujících. Také může jít ještě více do detailu a
určit skladbu jejich nákupního košíku a podívat se, která konkurenční značka v
něm získala větší prostor.

Buyers Migration analýza Vám tak nabídne ucelený přehled vývoje počtu i
významnosti kupujících Vaší značky, jejich profil a způsob jakým nakupují.

Poznejte své nakupující

Jan Kadeřábek

Consultant

GfK Spotřebitelský panel

jan.kaderabek@gfk.com
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