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Tlačová správa 
 

Ako sa mení slovenský spotrebiteľ 

Bratislava 14. júna 2017 – Na konferencii Retail manažment 2017 
odprezentovala spoločnosť GfK, aký je slovenský spotrebiteľ a aký 
bude spotrebiteľ v budúcnosti. Bude čoraz viac náročnejší a bude 
určovať, ako má vyzerať obchod v budúcnosti. 

„Pre slovenského zákazníka je pri nákupe stále veľmi dôležitá cena, avšak 
dôraz na kvalitu jednoznačne stúpa. Až 61 percent slovenských 
spotrebiteľov je ochotných si zaplatiť za vyššiu kvalitu tovaru,“ povedala 
Zuzana Kunertová, Sector Leader Consumer Goods & Retail, GfK 
Slovakia. Zároveň však prieskum GfK ukázal aj to, že 59 percent tvrdí, že 
pri nákupe potravín podrobne sleduje ceny v rôznych obchodoch a 
nakupuje tam, kde je to najvýhodnejšie. Z toho vyplýva, že spotrebitelia 
dávajú dôraz na kvalitu, zároveň však túto kvalitu vyhľadávajú za čo 
najvýhodnejšiu cenu.  

Aj v roku 2017 chodia ľudia nakupovať do zahraničia, ich počet sa však za 
posledné roky výrazne nemení, predstavuje 16 percent. Čo sa však mení, 
sú dôvody nákupu v zahraničí. Kým nižšie ceny ako na Slovensku sú 
dlhodobo hlavným dôvodom na nákup v zahraničí, čoraz dôležitejšia je pre 
nákup v zahraničí aj vyššia kvalita tovaru.   

Aký bude zákazník budúcnosti? 

Zákazník bude najväčšou silou, ktorá ovplyvní podobu slovenského 
obchodu a jeho vplyv na všetko dramaticky porastie. Nákupné zvyklosti 
zákazníkov sa budú rýchlo meniť v súvislosti s vývojom životného štýlu a 
sociodemografického zloženia. Stúpajú nároky na rýchlosť, pohodlie 
nákupu, kvalitu, či zákaznícky servis. Zákazník budúcnosti, ktorého v GfK 
označujeme ako Connected Consumer, bude predovšetkým chcieť slobodu 
(mať možnosť nakupovať kedy chce a kde chce), rýchlosť, ale aj vzťahy. 
Nástrojom na budovanie vzťahov a pozitívnych asociácii bude vytváranie 
výnimočných zážitkov. 

Takmer jedna tretina zákazníkov v 17 krajinách hovorí, že by malo radšej 
viac času ako peňazí a zároveň pre 44 percent zákazníkov sú dôležitejšie 
zážitky a skúsenosti ako materiálne veci.  
 
 
O prieskume 
 
Výsledky pochádzajú z prieskumu Shopping Monitor 2016/17 a aktuálneho, 
už piateho projektu radu - GfK RETAIL VISION 2020, sú založené na viac 
ako troch desiatkach hĺbkových rozhovorov, ktoré sa realizovali v závere 
roka 2016, a na ďalších podporných analýzach. Ide o expertné predikcie 
vývoja českého obchodu, kde je vždy oslovená vzorka manažérov 
významných spoločností pôsobiacich na českom trhu (prevažujú 
pochopiteľne reprezentanti obchodu, ale zastúpení sú aj predstavitelia 
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dodávateľských firiem) a expertov z ďalších oblastí, aby povedali svoj 
názor na vývoj branže v najbližších rokoch. 
 
 
 

GfK 

GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní relevantných informácií o 

trhu a spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom sa lepšie rozhodovať. V GfK 

kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 13 000 odborníkov na prieskum 

trhu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami. To 

umožňuje GfK poskytovať zásadné globálne poznatky kombinované so 

znalosťami miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách sveta. Vďaka 

inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokáže GfK 

transformovať veľké objemy dát  na inteligentné a relevantné údaje 

a umožniť tak svojim klientom zlepšiť konkurencieschopnosť a obohatiť ich 

o spotrebiteľské skúsenosti, zážitky a voľby svojich zákazníkov. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte  www.gfk.com alebo sledujte GfK na 

Twitteri: https://twitter.com/GfK. 
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