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Tlačová správa 
 
Solídne výsledky trhu technického spotrebného 
tovaru na Slovensku 
GfK TEMAX výsledky za Slovensko, Q4 2017 

Bratislava, 21. februára, 2018 – Trh technického spotrebného tovaru 
narástol na Slovensku o viac ako 6 percent v poslednom kvartáli roka 
2017 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. 

K pozitívnemu vývoju prispeli takmer všetky sektory okrem foto (PH) 
a spotrebnej elektroniky (CE). Najdynamickejšou kategóriou bola vo 
štvrtom kvartáli kategória telekomunikácií (TC) a veľmi slušný bol tiež 
nárast malých domácich spotrebičov (SDA).  

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

 

Zdroj: GfK Slovakia 

Spotrebná elektronika 

V kategórii TV prijímačov pokračuje posun dopytu smerom k väčším 
uhlopriečkam a technológiám s vyššou kvalitou obrazu, vďaka čomu aj  
ďalej rástla priemerná cena TV, a to o viac ako 10 percent. 
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Aj vo štvrtom kvartáli pokračoval dvojciferný rast audio kategórií. Najväčší 
prírastok takmer na úrovni 60 percent zaznamenala kategória 
minireproduktorov/dokovacích staníc. Pomerne solídny nárast bol tiež 
v kategórii reproduktorov. 

Negatívnym trendom je pokles priemernej ceny televízorov s uhlopriečkou 
45 palcov a viac. Pokračujúcí pokles v kategórii tradičných audiosystémov 
a domácich kín. 

Foto trh  

Pozitívnym trendom bola rastúca priemerná cena kompaktných 
fotoaparátov a zrkadloviek.  

Negatívom bol pokračujúci dvojciferný pokles dopytu po kompaktoch 
s pevným objektívom.  

Veľké domáce spotrebiče 

Celý trh veľkých domácich spotrebičov pokračuje v solídnom raste aj 
v poslednom kvartáli 2017. 

Najrýchlejšie rastúcou skupinou stále zostávajú sušičky, ktoré medziročne 
rástli o takmer 40 percent. Darilo sa aj umývačkám s dvojciferným rastom, 
avšak rast bol zaznamenaný takmer vo všetkých kategóriách. 

Kategóriou s negatívnym vývojom boli odsávače pár, avšak pokles bol iba 
jedno percento. 

Malé domáce spotrebiče 

Pozitívny trend je v oblasti Dental Care. Napriek tomu, že stále 
rastie takmer o 30 percent oproti predchádzajúcemu roku, nie je stále 
najdynamickejšie sa rozvíjajúcou kategóriou. Tou sa stala produktová 
skupina kávovarov, hlavne vďaka rastu plno automatických prístrojov. 

Sektor malých domácich spotrebičov stále rastie dvojciferne a je tesne 
v závese za sektorom telekomunikácií. 

Odšťavovače klesli oproti minulému roku o viac ako 30 percent a rovnako 
začala vykazovať pokles aj kategória kuchynských robotov a mixérov, aj 
keď zatiaľ o necelé percento. 

Informačné technológie 

Informačné technológie boli v pozitívnych číslach takmer vo všetkých 
kategóriách v hodnotovom vyjadrení.  

Rast bol ťahaný najmä zvyšujúcou sa priemernou cenou, ktorá sa za 
všetky kategórie zvýšila o viac ako 10 percent - najviac u prenosných 
počítačov (takmer o 20 percent) a potom u tabletov.  
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Negatívny trendom bol mierny medziročný pokles u monitorov bez TV 
tuneru. 

Telekomunikácie* 

Pozitívny trendom bol rastúci dopyt po phabletoch. 

Negatívny trendom je klesajúci trhový podiel Single SIM smartfónov.  

*Založeno na datech za „open market“. 

Kancelárska technika 

Kancelárska technika pokračovala v pozitívnom trende. Medziročný nárast 
bol ťahaný hlavne vďaka atramentovým tlačiarňam a multifunkčným 
zariadeniam. 

Negatívny trendom bol pokračujúci pokles dopytu po laserových 
multifunkčných 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 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 prepája dáta s vedou. Naše inovatívne  prieskumné riešenia poskytujú 
odpovede na kľúčové otázky týkajúce sa spotrebiteľov, trhov, značiek a 
médií nielen na dnešných trhoch, ale aj na tých budúcich. GfK ako 
prieskumná a analytická spoločnosť, sľubuje svojim klientom po celom 
svete "Growth from Knowledge" (rast na základe znalosti). Pre viac 
informácií navštívte stránky  www.gfk.com/sk alebo sledujte GfK na 
Twitteri: https://twitter.com/GfK. 
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