
 

1  

GfK Slovakia, s.r.o. 
Račianska 153 
831 54 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Tel. +421  2 57 371 101 
 
Vedenie spoločnosti 
Konateľ: 
RNDr. Tomáš Drtina 
Prokuristi: 
Mgr. Rastislav Kočan 
Mgr. Miroslav Žák 
 
Spoločnosť je zapísaná 
v OR OS Bratislava I,  
vložka č. 366/BGfK  
 
 

Tlačová správa 
 

 

Solídne výsledky trhu technického spotrebného 
tovaru na Slovensku 
GfK TEMAX výsledky za Slovensko, Q1 2017 

Bratislava 17. mája, 2017 – Trh technického spotrebného tovaru rástol 
na Slovensku o takmer 3 percentá v prvom kvartáli 2017 v porovnaní s 
rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. 

K pozitívnemu vývoju prispeli takmer všetky sektory okrem telekomunikácií. 
Najdynamickejšou kategóriou bola v poslednom kvartáli spotrebná 
elektronika a veľmi slušný bol tiež nárast malých a veľkých domácich 
spotrebičov. 

Slovensko: Technický spotrebný tovar – predaj v hodnote pri 
jednotlivých sektoroch 

Zdroj: GfK Slovakia 

 

Spotrebná elektronika 

Pozitívnym trendom je, že rast trhu TV prijímačov pokračoval najmä vďaka 
veľkým obrazovkám, s ktorými súčasne rastie váha pokročilých parametrov 
ako UHD, Smart TV a prehnutá obrazovka. Dynamický rast predajov 
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zaznamenala aj väčšina sledovaných audio kategórií, ako sú slúchadlá, 
reproduktory a domáce audio systémy s pripojením. 

Priemerná cena TV prijímačov klesala v dôsledku cenovej erózie. Dopyt po 
tradičných audio systémoch a systémoch domáceho kina sa znížil. 

 

Foto trh  

Na trhu fototechniky bol zaznamenaný pozitívny vývoj zrkadloviek s Full-
frame snímačom a kompaktov s výmenným objektívom. 

Negatívnemu trendu neunikli kompakty s pevným objektívom, ktoré boli  
opäť v dvojciferných poklesoch. 

 

Veľké domáce spotrebiče 

Trh veľkých a malých domácich spotrebičov rástol aj  v 1. štvrťroku 2017. 
Najrýchlejšie rastúcou skupinou stále zostávajú sušičky bielizne, veľký 
záujem je aj o práčky kombinované so sušičkami, umývačky riadu a 
vstavané varné dosky. V žiadnej produktovej kategórii nebol zaznamenaný 
pokles. 

S najhorším výsledkom za domáce spotrebiče skončilo chladenie, ktoré v 
hodnote medziročne stagnovalo. 

 

Malé domáce spotrebiče 

Malé domáce spotrebiče, ako jediná kategória na slovenskom trhu, 
vykazujú dvojciferný nárast predaja. Produkty z kategórie dámskeho a 
pánskeho holenia a epilácie narástli medziročne o takmer 30 percent a 
najviac rastúcou skupinou zostáva zubná hygiena s nárastom vyše 60 
percent. 

Pokles predaja odšťavovačov sa nezastavil ani začiatkom roku 2017 a 
medziročne si táto kategória pohoršila o štvrtinu. 

 

Informačné technológie 

Pozitívny bol vývoj ultratenkých zariadení v rámci prenosných počítačov. 
Pokračoval aj rast herných zariadení v kategórii stolových a prenosných 
počítačov. 

Negatívny vývoj mali v tomto segmente výrobkov stolové počítače a nastal 
aj dvojciferný prepad objemu aj obratu u tabletov. 
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Telekomunikácie * 

V prvom štvrťroku 2017 mali rastúcu váhu smartfóny s väčšou uhlopriečkou 
a s možnosťou LTE pripojenia. 

Celý trh však bol v negatívnych číslach. 

*Dáta za „open market“ 

 

Kancelárska technika 

Pozitívnym trendom bol dvojciferný medziročný rast predajov 
atramentových tlačiarní, s ktorými súčasne rástla aj ich priemerná cena. 

Negatívnym trendom bol klesajúci dopyt po laserových tlačových 
zariadeniach. 

 

GfK TEMAX® správy za všetkých 41 krajín, vrátane dátových tabuliek sú 
dostupné na: http://temax.gfk.com/reports/ 

 

Poznámka pre redaktorov 

GfK TEMAX® sleduje predaj 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 

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých 
informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie 
rozhodnutia. Spoločnosť GfK má dlhoročné skúsenosti v zbere a 
vyhodnocovaní dát. V GfK kombinujeme globálne poznatky viac ako 
13 000 expertov s analýzami 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 svojich 
spotrebiteľov a zákazníkov. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte www.gfk.com alebo sledujte GfK na 
Twitteri: https://twitter.com/GfK_en. 

Zdeněk Bárta 
GfK Consumer Choices 
Director CZ&SK 
Tel. +420 296 555 660 
zdenek.barta@gfk.com 
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