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+5 korun

10,0 € / nákup
+2 centy

88x / kupující
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Nákupní košík 
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Privátní značky
% z výdajů na FMCG 
FMCG bez čerstvých potravin
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GfK Vám pravidelně přináší pohled na aktuální spotřebitelské chováni na našem trhu a to prostřednictvím unikátních 
ukazatelů Spotřebitelského panelu. Consumer Reporter má 5 částí:
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Lákají nás novinky?

Rok co rok se na regálech obchodů objevují nové výrobky. Velmi často
bývají na prodejně lákavě označené nebo výrazně umístěné, a od těch
stávajících se pak mohou lišit příslibem, například praktičtějšího obalu,
vylepšené receptury či neotřelou vůní. Avšak jsou novinky pro
nakupující vítaným zpestřením nabídky?

Novinky si rádo vyzkouší téměř 40 % domácností. Přibližně 2
domácnosti z 10 pak tvrdí, že mají novinku dříve než lidé z jejich okolí
nebo jejich známí. Tyto zmíněné postoje k novinkám mají české a
slovenské domácnosti velmi podobné.

Naopak odmítavý postoj k vyzkoušení novinek vykázalo 20 %
domácností. To, že se nechají občas “nachytat”, nějakou novinkou uvedly
téměř 4 domácnosti z 10. A více jak polovina domácností také
souhlasila s tím, že novinky jsou často dražší, ale nikoliv lepší. I v těchto
postojích se české a slovenské domácnosti shodly.

Všeobecně, k nákupu produktů pomáhají i výsledky spotřebitelských
testů. To potvrdila více jak polovina českých i slovenských domácností.

Kdo se těší novinkám?

Pozitivní postoj k vyhledávání a zkoušení novinek je zřejmý v českých
i slovenských domácnostech, které vedou mladší hospodyně anebo
domácnosti s vyššími průměrnými příjmy. Tyto domácnosti soustředí
nejvíce svých výdajů za rychloobrátkové zboží v moderních obchodních
formátech. Naopak negativní postoj k vyhledávání a zkoušení novinek
vykazují shodně české i slovenské domácnosti, které vedou starší
hospodyně, popřípadě domácnosti s nejnižšími průměrnými příjmy.
Tyto domácnosti pak mají oproti jiným typům domácností zvýšené
výdaje za rychloobrátkový sortiment především v malých obchodech.

Zajímá Vás více, jaké postoje mají k novinkám české a slovenské
domácnosti, které nakupují vaši značku, kde nakupují a jaké je pro ně
typické nákupní chování? Kontaktujte nás.

Jaroslava Brzáková
Consultant

GfK Spotřebitelský panel

jaroslava.brzakova@gfk.com

Zaujalo nás

Nové 
produkty 
jsou často 
dražší než ty 
staré, avšak 
ne lepší.

57%

53%
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Sladký život Slováků a Čechů i během Velikonoc
Velikonoce a taky i Vánoce. Oba svátky jsou symbolem tradic, klidu a času
stráveného s nejbližšími. Přestože je mnozí trávíme odlišně, jedna věc nás
spojuje, a to, že nakonec máme doma víc koláčů, než kdykoliv jindy. Život si
zkrátka rádi osladíme. Avšak pečeme vůbec ještě doma?

Nákupy pro domácí pečení

Co se týče pečení, jsou Velikonoce po Vánocích druhým nejsilnějším obdobím.
Svědčí o tom zvýšené výdaje na produkty nutné k pečení, a rovněž vyšší počet
kupujících domácností. Na domácí pečení se používají různé ingredience, díky
kterým šikovné ruce hospodyněk dovedou vykouzlit chutné domácí koláče.

Nejen na Slovensku, ale i v Česku z rostoucí kategorie produktů na pečení,
nakoupilo více než 7 z 10 domácností za uplynulý rok např. vanilkový cukr,
droždí nebo prášek do pečiva. Během roku rostou ve vánočním a velikonočním
období, v obou zemích, také nákupy dalších surovin potřebných k pečení,
kterými jsou tuky na pečení, máslo, vejce, mouka nebo cukr.

Upečené přímo z obchodu

Domácnosti si dnes vypomáhají rovněž hotovými polotovary, jakým je například
hotové těsto, v rámci kterého jde především o listové těsto. Na Slovensku si ho
jen v období Velikonoc koupilo 32% domácností, a v Česku až 40% domácností.
Oblibu si získalo i hotové suché pečivo - linecké a čajové koláčky, za které se
utratilo více než v předcházejícím období.

Můžeme tedy říci, že domácnosti si svůj sváteční stůl, ať už o Velikonocích nebo
o Vánocích, stále častěji doplňují hotovými produkty přímo z obchodu, popřípadě
si ulehčují práci nákupem hotového těsta.

Pečeme „efektivněji“?

Navzdory dnešní rychlé době můžeme říci, že na domácí pečení si stále najdeme
čas. Zároveň však čím dál častěji nakupujeme hotové těsto, a více než v
minulosti si vypomáháme s již hotovými produkty.

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 si více vypomáhá lineckým a čajovým pečivem?
(kupující %)

Česko Slovensko průměr zemí

průměr

V obou zemích linecké a čajové pečivo nakupují především domácnosti s dospělými členy.  

data: 1-12 2016
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Maloobchod v moderní době
Možností, kde nakupovat, máme mnoho. Trh nám poskytuje alternativy
nakoupit ve velkých hypermarketech, diskontech, menších samoobsluhách, ve
specializovaných prodejnách, či dokonce přímo z pohodlí domova. Tak, jak se
maloobchod dynamicky měnil poslední desetiletí, nabízí nové příležitosti i v
současnosti.
Urbanizace, digitalizace, stárnutí populace - to jsou jen některé z faktorů,
kterým musí maloobchod čelit. Zdá se přitom, že výzvám současnosti lépe
odolává moderní trh. Jaká je tedy situace v tradičním maloobchodu?

Tradiční trh na ústupu?

Na Slovensku dokáže tradiční maloobchod zachytit 37 % celkových výdajů
domácností na nákup potravin a drogerie. V Česku je to 21 %. V obou zemích
však zaznamenáváme oslabování jeho pozice (-1,7p.b. v SK, -2,6p.b. v CZ za
posledních 5 let). Situace je podobná i v okolních zemích. Nejnižší zastoupení má
tradiční maloobchod v Rakousku, naopak, nejsilnější pozici má v Srbsku. Pozice
tradičního maloobchodu je do značné míry ovlivněna hustotou osídlení
venkovských sídel, a též ochotou řetězců investovat a expandovat v příslušné
zemi.

V porovnaní s moderním trhem se v tradičních formátech realizují menší a
častější nákupy. Tradiční maloobchod je též méně závislý na akcích, a má menší
zastoupení privátních značek. Z pohledu kategorií se na tradičním trhu
nadprůměrně nakupují hlavně čerstvé kategorie, a to i díky silnému zastoupení
specializovaných prodejen. Rovněž charakter prodejen určuje důležitost venkova
pro tradiční trh. Mezi kupujícími jsou nadprůměrné zastoupení starší jedno a
dvoučlenné domácnosti.

Maloobchodní aliance

„V jednotě je síla“, zřejmě platí i v případě tradičního maloobchodu. Propojení a
koordinace aktivit menších formátů zvyšuje vyjednávací sílu v dodavatelsko-
odběratelských vztazích. Na druhou stranu, zůstává zde nevýhoda regionální
roztříštěnosti provozů a logistické náročnosti s tím spojené.

Zvyšující se náročnost kupujících, rostoucí důraz na regionální a lokální výrobky,
a jejich kvalitu, přináší pro tradiční trh příležitosti, díky nimž může lépe
naslouchat zákazníkovi a reflektovat jeho potřeby.

Anna Kissová
Client Service Team Leader CPS

GfK Spotřebitelský panel

anna.kissova@gfk.com

Za hranicemi
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Jak jsme úspěšní?
Při uvedení nového výrobku na trh si výrobci, po určitém čase, kladou otázku –
bylo uvedení na trh úspěšné? Přinesla nám novinka nové kupující nebo zvýšený
objem? Jak jsme na tom v porovnání s novými výrobky v kategorii nebo v
podobných kategoriích?

Je objem opravdu to zásadní?

Jak jsme již v minulosti zmínili, počet kupujících (penetrace), je ze středně- až
dlouhodobého hlediska klíčovým indikátorem vývoje značky. Proto ve chvíli, kdy
se výrobcům podaří prosadit na regály obchodů novinku, vzniká otázka, zda také
přesvědčili dostatek kupujících v cílové skupině, aby výrobek nakoupili a
kupovali ho opakovaně. Na tyto a podobné otázky dává odpověď GfK Launch
analýza, která sleduje vývoj jednotlivých klíčových indikátorů v čase.

Po uplynutí určitého období je také dobré vědět, jakou cílovou skupinu
spotřebitelů značka oslovila, kde má potenciál pro růst, na úkor kterých výrobků
se novinka ocitla v nákupním košíku, zda nedochází např. ke kanibalizaci výrobků
pod vlastní značkou.

Základní indikátory vývoje a analýzy

Novinka má zlepšit pozici značky na trhu, zejména oslovit nové kupující, což je
pro její vývoj klíčové. Proto nejdůležitějšími údaji v analýze je: počet kupujících
domácností, vývoj jejich počtu v čase, opakovaný nákup, vývoj nakoupeného
objemu, a celkový příspěvek novinky k zlepšení pozice značky a výrobce na trhu.

Další navazující informací je profil kupujících – oslovili jsme opravdu námi
předpokládanou cílovou skupinu?

Nakonec přijde otázka – odkud se prodané objemy berou? Na tu nachází
odpověď další řešení, GfK Analýza zisků a ztrát (Gain & Loss Analyses), která
dokáže najít zdroj růstu novinky jak z hlediska kanibalizace vlastních značek v
portfoliu výrobce i konkurence, nebo zisky z ostatních, příbuzných segmentů
trhu.

Netápejte – zeptejte se!

Launch analýza vám přiblíží situaci na trhu tak, abyste se mohli rozhodnout, zda
bylo uvedení výrobku úspěšné a zda ho dále podporovat. Nezapomínejme, že
pouze jedna z pěti novinek je úspěšná.

Vladimíra Šebková
Client Relationship Manager

GfK Spotřebitelský panel

vladimira.sebkova@gfk.com

GfK Menu
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Kupující koupili JEN novinku (inkrementální penetrace)

Kupující koupili mimo současných variant značky I novinku

Kupující koupili jen současné varianty značky

Vývoj penetrace značky a její inovace

Zavedení inovace bylo velmi 
úspěšné, kdy po 6-ti měsících 

na trhu, novinku koupilo 
10,8% domácností

5,6% domácností koupilo jen 
tuto konkrétní novinku, 

přičemž nekoupilo jiné 
varianty značky. 

Počet měsíců od uvedení novinky na trh

http://bit.ly/2mVoYop
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Shopping FMCG
Multiklientská studie založená na analýze reálných nákupů, vycházející z unikátního pohledu kontinuálního
průzkumu spotřebitelského panelu v České a Slovenské republice. Studie přináší pohled na mnohé oblasti trhu
rychloobrátkového zboží a ekonomickou situaci dané země. Věnuje se trendům nákupního chování spotřebitelů
a maloobchodnímu trhu.

Pro více informací nás prosím kontaktujte
Ladislav Csengeri | ladislav.csengeri@gfk.com | +421 903 920 372
A nebo navštivte www.gfk.com/cz

GfK Extra

Získejte znalosti o nakupování rychloobrátkového zboží FMCG
založené na reálném nákupním chování českých a slovenských zákazníků

Ladislav Csengeri
Consumer Panel Services Director CZSK

GfK Spotřebitelský panel

ladislav.csengeri@gfk.com

Oblasti, kterými se studie zabývá:

Makroekonomické trendy a tržní prostředí
Základní pohled na klíčové makroekonomické 
ukazatele

Spotřebitelské a nákupní trendy
Nákupní chování a jeho struktura
Změna nákupního chování jako reakce na vývoj 
cen potravin
Klíčové nákupní atributy

Nákupní košík
Nákupní záměry (shopping missions)
Důležitost makrokategorií
Kategorie s nejvyšším podílem akcí a privátních 
značek
Důležitost kategorií pro jednotlivé nákupní 
kanály
Analýza na úrovni Vámi vybrané kategorie

Maloobchodní prostředí
Segmentace trhu včetně moderních, tradičních, 
online anebo alternativních distribučních kanálů
Vývoj nákupních kanálů a jednotlivých řetězců
Klíčové ukazatele, které stojí za vývojem 
nákupních kanálů: počet kupujících, informace o 
intenzitě kupujících, loajalita / podíl výdajů, 
důležitost zakoupených makrokategorií, 
důležitost regionů
Přesuny výdajů domácností mezi nákupními 
kanály v čase
Důležitost online nákupů v  rychloobrátkovém 
zboží
Podíly národních řetězců  na trhu podle spotřeby 
domácností
Zaměření na klíčové řetězce a důvody jejich 
vývoje včetně potenciálních oblastí pro top 
řetězce

Management kupujících – Shopper Management
Analýza kupujících z pohledu různých fází 
životního cyklu 

Parametry výzkumu
GfK Consumer Panel – spotřebitelský panel
GfK kontinuálně monitorující reálné nákupy 
domácností v zemi na reprezentativním vzorku
2.000 českých domácností a 1.500 slovenských 
domácností 

Investice
Investice za celou studii za Českou republiku: 
97.500 Kč 
Investice za celou studii za Slovensko: 3.500 Eur
Možnost zakoupení dílčích výsledků studie
Dostupné v lokálním a anglickém jazyce
Doplatek za druhou jazykovou mutaci 4.200 Kč, 
resp. 150 Eur
Doplatek za osobní prezentaci 7.260 Kč,           

resp. 250 Eur




