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Tlačová správa 
 

Solídne výsledky trhu technického spotrebného 
tovaru na Slovensku 

GfK TEMAX výsledky za Slovensko, Q4 2016 

Bratislava, 1. marca 2017 – Trh technického spotrebného tovaru rástol 

na Slovensku o takmer 7 percent v poslednom kvartáli 2016 v 

porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. 

K pozitívnemu vývoju prispeli takmer všetky sektory. 

Najdynamickejšou kategóriou boli v poslednom kvartáli malé domáce 

spotrebiče a veľmi slušný bol tiež nárast pri telekomunikáciách 

a spotrebnej elektronike. 

Slovensko: Technický spotrebný tovar – predaj v hodnote pri 

jednotlivých sektoroch 

Zdroj: GfK Slovakia 

 

Spotrebná elektronika 

Pozitívnym trendom na trhu spotrebnej elektroniky je solídny rast trhu TV 

prijímačov vďaka dopytu po UHD televízoroch a veľkých obrazovkách, ako 

aj dynamický rast dopytu po set-top-boxoch pre príjem satelitného HD 

vysielania a ďalej v kategóriách prenosných mini reproduktorov a akčných 

kamier. 
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Naopak, negatívnym trendom, a to aj napriek rastu dopytu po veľkých 

obrazovkách a UHD TV je, že priemerná cena televízorov skôr stagnovala 

v dôsledku cenovej erózie. Zároveň aj klesá dopyt po videoprehrávačoch 

a rekordéroch. 

Foto trh  

Na foto trhu kompakty s výmenným objektívom zaznamenali veľmi 

pozitívny vývoj v kusovom, aj hodnotovom medziročnom porovnaní 

v poslednom kvartáli. Avšak kompakty s pevným objektívom sú naďalej vo 

výrazných dvojciferných poklesoch. 

Veľké domáce spotrebiče 

Trh veľkých domácich spotrebičov vykazuje už tretí rok nárast, ktorý v roku 

2016 predstavoval 4,6 percent. Najrýchlejšie rastúcou skupinou zostávajú 

sušičky bielizne, veľký záujem je aj o práčky spojené so sušičkami. Jedinou 

kategóriou s poklesom predajov boli odsávače pár, aj keď spomalenie rastu 

dopytu možno vidieť aj pri mrazničkách a chladničkách. 

Malé domáce spotrebiče 

V tejto oblasti nastal výrazný rast vo väčšine kategórií malých domácich 

elektrospotrebičov, nedarilo sa iba odšťavovačom.  Najvyšším tempom sa v 

hodnote zdvihla zubná hygiena nasledovaná kuchynskými robotmi a 

mixérmi. Pri kávovaroch je rast spôsobený predovšetkým prechodom na 

drahšie modely. Takisto výrazne narástli aj priemerné ceny vo všetkých 

skupinách. Pokles odšťavovačov je spôsobený predovšetkým zmenou 

preferencií zákazníkov, ktorí dávajú prednosť stolným mixérom. 

Informačné technológie 

Medziročný nárast obratu nastal v kľúčovej kategórii prenosných počítačov. 

Takisto bol rastúci záujem o ultratenké zariadenia, ktoré už tvorili približne 

20 percent z celkových tržieb. Naopak, dvojciferný bol pokles segmentu 

zariadení 2 v 1 a naďalej pokračoval negatívny vývoj tabletov. 

Telekomunikácie * 

Naďalej zostávajú kľúčovým segmentom smartfóny s uhlopriečkou medzi 5 

a 5,5 palcami. Negatívnym trendom v tejto oblasti je stále nízky dopyt po 

phabletoch. 

*Dáta sú za „open market“ 

Kancelárska technika 

Pozitívnym trendom v kancelárskej technike je medziročný rast v hodnote 

v kategórii atramentových multifunkčných zariadení, vďaka zvýšeniu 

priemernej ceny. V tomto období bol však slabší dopyt po laserových 

tlačových zariadeniach. 
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GfK TEMAX® správy za všetkých 41 krajín, vrátane dátových tabuliek sú 

dostupné na: http://temax.gfk.com/reports/ 

 

Poznámka pre editorov 

GfK TEMAX® sleduje predaje technického tovaru vo viac ako 41 krajinách. 

Výsledky sú založené na maloobchodnom paneli GfK, do ktorého je 

zapojených približne pol milióna maloobchodných predajní po celom svete. 

Cieľom GfK je zabezpečiť, aby dáta za panel boli čo najpresnejšie. 

O GfK 

GfK je dôveryhodným zdrojom relevantných informácií o trhu a 

spotrebiteľovi, ktoré umožňujú klientom lepšie sa rozhodovať. Viac ako 13 

000 odborníkov na prieskum trhu spojilo svoj záujem s 80 ročnou 

skúsenosťou GfK. To umožňuje GfK vytvoriť globálny pohľad, doplnený 

znalosťou miestnych trhov, vo viac ako 100 krajinách sveta. Pomocou 

inovatívnych technológií a najvhodnejších metód spracováva GfK veľké 

objemy dát a jej výsledky umožňujú klientom zlepšiť konkurencieschopnosť 

a obohatiť ich o spotrebiteľské skúsenosti a voľby. 

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

Twitteri: https://twitter.com/GfK_en. 
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