
 

 

Tlačová správa  
 

Najviditeľnejšou bola reklama VÚB banky 

 

Bratislava. 17. augusta 2015 – V druhom štvrťroku 2015 bola 
spomedzi bankových reklám najviditeľnejšia reklama VÚB 
banky. Najúspešnejšou kampaňou, keď berieme do úvahy aj iné 
parametre - správna identifikácia značky, správne pochopenie 
benefitov, aj celkovú atraktivitu, však bola reklamná kampaň 
Slovenskej sporiteľne Na rekonštrukciu vám požičiame viac. 

„Spoločnosť GfK už od roku 2006 pravidelne každý mesiac monitoruje 
efektivitu televíznej reklamy bánk a ponuky ich produktov a služieb 
v prieskume GfK Banking ATS Vďaka tomuto kontinuálnemu prieskumu 
máme prehľad o reklamách, produktoch a pozícii značiek bánk na 
slovenskom trhu. Tieto jedinečné dáta sú k dispozícii každý mesiac s 
týždenným reportingom, využívajúc moderný interkatívny online portál,“  
hovorí Rastislav Kočan, Chief Commercial Officer, GfK Slovakia. 

Komunikačná aktivita bánk sa v druhom štvrťroku oproti rovnakému 
sledovanému obdobiu minulého roka mierne znížila. Celkovo bolo 
nasadených 24 kampaní jednotlivých bánk, prevládala hlavne komunikácia 
úverov, resp. pôžičiek. 

V druhom  štvrťroku bola najviac viditeľná reklama VÚB banky, ktorá práve 
v tomto období zmenila svoj komunikačný koncept. Takmer polovica 
populácie (49 percent) si spontánne vybavila nejakú reklamu od VÚB 
banky.   

Najúspešnejšou konkrétnou reklamnou kampaňou v sledovanom období – 
v druhom štvrťroku 2015 – bola reklamná kampaň Slovenskej sporiteľne 
Na rekonštrukciu vám požičiame viac, ktorá okrem vysokej podporenej 
znalosti (84 percent) taktiež dosiahla vysoké správne priradenie k značke 
(až 90 percent) a najlepšie zo všetkých reklamných kampaní 
odkomunikovala svoje posolstvo (66 percent). 

O prieskume  

Všetky uvedené informácie pochádzajú z kvantitatívneho 

reprezentatívneho prieskumu - GfK ATS® - Advertising Tracking System. 

Prieskum sa robil online dopytovaním na populácii SR vo veku 18-55 rokov 

v druhom kvartáli roku 2015. 

 

O spoločnosti GfK 

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých 

informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie 

rozhodnutia. V spoločnosti GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 

13 000 expertov na prieskum trhu s 80-ročnými skúsenosťami v oblasti 

vedeckej práce s dátami. To spoločnosti GfK umožňuje poskytovať životne 
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dôležité globálne informácie kombinované so znalosťou miestnych trhov vo 

viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a 

vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať 

veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim 

klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber 

ich spotrebiteľov a zákazníkov. 

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.GfK.com, 

prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK_en. 
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