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Stabilní čtvrtletní vývoj na západoevropském trhu 
s technickým spotřebním zbožím 

Výsledky GfK TEMAX® pro západní Evropu za první kvartál roku 

2016 

Praha, 22. června 2016 – V prvním čtvrtletí roku 2016 byl 

západoevropský trh s technickým spotřebním zbožím stabilní, 

přičemž ve všech sedmi sektorech se ukázaly oproti prvnímu kvartálu 

roku 2015 změny, a to jak pozitivní, tak i negativní. Zvýšila se hodnota 

prodeje velkých i malých domácích spotřebičů a telekomunikačních 

produktů. Ve všech ostatních sektorech obrat klesl, ale pouze velmi 

mírně. Celkově vygeneroval trh s technickým spotřebním zbožím 

v západní Evropě za první čtvrtletí letošního roku tržby ve výši 

50,8 miliardy eur. 

Západní Evropa: Technické spotřební zboží – hodnota prodeje dle 

kategorií 

Zdroj: GfK TEMAX® – západní Evropa, GfK  

Spotřební elektronika 

Ani v prvním čtvrtletí roku 2016 nebyl vývoj sektoru spotřební elektroniky 

příznivý – v meziročním srovnání došlo k poklesu o 1,4 procenta. 

Významné zvýšení tržeb však zaznamenala Francie, kde proběhl přechod 

z televizního vysílání ve standardním rozlišení (SDTV) na vysílání ve 

vysokém rozlišení (HD), což stimulovalo poptávku v kategorii televizorů. 

Oproti stejnému období loňského roku dvouciferně rostl segment herních 

konzolí, reproduktorů a bezdrátových mini reproduktorů. Mezi evropskými 

spotřebiteli se využívání herních zařízení a produktů k poslechu hudby 
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  Q2 2015    
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Q1 2016 / Q1  
2015 / +/ -   %   

Q1 2016    
mld. EUR   

Q1 2016 / Q1  
2015 +/ -   %   

Spotřební elektronika   5,919   6,428   9,794   7,173   - 1,4 %   7,173   - 1,4 %   

Foto   1,353   1,369   1,525   1,145   - 8,5 %   1,145   - 8,5 %   

Velké domácí spotřebiče  
  

7,661   8,415   8,928   8,283   4,1 %   8,283   4,1 %   
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  Kancelářská technika  

  a spotřební materiál 
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stalo rozšířenější než sledování televize. 

Foto 

Hodnota prodeje fototechniky dosáhla za první kvartál roku 2016 celkem 

1,1 miliardy eur, což znamená snížení o 8,5 procenta oproti stejnému 

období předchozího roku. 

Dvouciferný pokles byl zaznamenán u modelů s pevným objektivem, které 

si meziročně pohoršily o 16 procent. U dražších produktů, jako jsou 

fotoaparáty s výměnným objektivem a zrcadlovky, činil pokles pouze 

7 procent. 

Velké domácí spotřebiče 

Ve srovnání s prvním kvartálem roku 2015 si tento sektor polepšil 

o 4,1 procenta. Tržby vzrostly ve všech kategoriích s výjimkou mrazáků. 

Nárůst se projevil ve všech zemích, přičemž v Dánsku, Řecku 

a Portugalsku dosahoval dokonce dvouciferných hodnot, konkrétně 

14,1 procenta, 11 procent a 13 procent. 

V prvním čtvrtletí roku 2016 opět mírně rostl prodej chytrých produktů, 

zatím však z omezeného základu. 

Malé domácí spotřebiče 

Za první kvartál roku 2016 si mohl sektor malých domácích spotřebičů 

oproti stejnému období minulého roku připsat nepatrné zlepšení na úrovni 

1 procenta. 

Dánský trh vykázal dvouciferný meziroční nárůst ve výši 14,8 procenta.  

Celkové hodnota tohoto sektoru na západoevropském trhu činila za první 

kvartál letošního roku 4,2 miliardy eur. 

Informační technologie 

Sektor IT sice oproti stejnému čtvrtletí roku 2015 vykázal mírné zhoršení, 

ale díky obratu ve výši 13,3 miliardy eur byl v uvedeném období největším 

sektorem západoevropského trhu s technickým spotřebním zbožím. 

V Řecku se tržby meziročně propadly o 38,1 procenta. 

Hlavní kategorie tohoto sektoru se nadále potýkaly s problémy, ale 

poměrně dobře se dařilo tabletovým počítačům (zařízení 2 v 1 

s oddělitelnou obrazovkou a klasické tablety s operačním systémem 

Windows). Větší úhlopříčky a stolní počítače si z hlediska hodnoty prodeje 

pohoršily.  

Pokračoval také pokles u  tabletů. Omezený přírůstek hardwarových 

produktů se negativně podepsal i na prodeji periferních zařízení. 

Telekomunikace 
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Tržby v sektoru telekomunikací meziročně vzrostly o 2,5 procenta. 

S hodnotou prodeje ve výši 12,1 miliardy eur se tak jedná o druhý největší 

sektor trhu s technickým spotřebním zbožím.  

Trh s chytrými a mobilním telefony vykazoval smíšené výsledky. V několika 

státech včetně Dánska, Španělska a Řecka se projevilo nasycení trhu 

smartphony, zatímco ve Velké Británii, Francii, Itálii a zemích Beneluxu 

naopak obrat rostl.  

U produktové skupiny „wearables“ (nositelná elektronika) nadále přetrvává 

pozitivní vývoj, přičemž v některých případech byl nárůst i více než 

100procentní. 

Kancelářská technika a spotřební materiál 

Pro sektor kancelářské techniky nezačal rok 2016 příliš dobře, protože za 

první čtvrtletí došlo k meziročnímu snížení obratu o 3 procenta.  

Mírně se snížila poptávka po tiskovém hardwaru a také klesl tržní podíl 

inkoustových multifunkčních zařízení (MFD), inkoustových cartridgí 

a rovněž tonerů. 

Růstový trend pokračoval pouze u barevných laserových multifunkcí. 

Podrobné výsledky průzkumu GfK TEMAX® ze všech 41 zemí včetně 

tabulek najdete zde: http://temax.gfk.com/reports/ 

 

Poznámka pro editory 

Index GfK TEMAX® sleduje prodej technického spotřebního zboží ve 

41 zemích. Výsledky vychází z maloobchodního panelu GfK, který 

shromažďuje data z více než půl milionu maloobchodních prodejen po 

celém světě. Společnost GfK neustále usiluje o maximální přesnost 

získaných dat tak, aby co nejlépe vypovídala o koncovém trhu.  

O společnosti GfK 

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu 

a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK 

kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu 

s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje 

GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí 

místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním 

technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké 

objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům 

získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých 

spotřebitelů a zákazníků.  

Pro podrobnější informace navštivte náš web www.gfk.com/cz nebo nás 

http://temax.gfk.com/reports/
http://www.gfk.com/cz
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sledujte na Twitteru: https://twitter.com/GfK_Czech  

 
Odpovědnost podle tiskové legislativy:  
GfK SE, Corporate Communications 
Jan Saeger 
Nordwestring 101 
D-90419 Nuremberg 
T: +49 911 395 4087 

public.relations@gfk.com 
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